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1)

Postup po¯ízení ÚP Horní Be¯kovice
P¯edchozí územnÏ plánovací dokumentací obce Horní Be¯kovice je Územní plán sídelního útvaru
Horní Be¯kovice z†4. 9. 1996 a jeho zmÏny: ZmÏna Ë. 1 (26. 4. 2000), ZmÏna Ë. 2 (17. 9. 2002), ZmÏna Ë.
3 (23. 11. 2005), ZmÏna Ë. 4 (20. 12. 2006), ZmÏna Ë. 5 (7. 11. 2007). D˘vodem pro po¯ízení nového
územního plánu jsou zásadní zmÏny v legislativÏ vztahující se ke zpracování a obsahu územnÏ plánovací
dokumentace – nov˝ stavební zákon, zák. Ë. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ¯ádu
(úËinnost od 1. 1. 2007), a nutnost uvést územní plán do souladu s ostatní platnou legislativou.
Dne 23. 3. 2009 pod Ë. j.: 140/09 Zastupitelstvo obce Horní Be¯kovice (dále jen ZO) rozhodlo o
po¯ízení územního plánu dle nového stavebního zákona tj. zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ¯ádu. UrËen˝m zastupitelem pro po¯izování územního plánu byl zvolen Václav Fousek.
Po¯izovatelem Územního plánu Horní Be¯kovice (dále jen ÚP) je na základÏ §6 odst 1. písm. c) Ú¯ad
územního plánování MÏstského ú¯adu v†Roudnici nad Labem, kter˝ byl o po¯ízení územnÏ plánovací
dokumentace poûádán. Projektantem územního plánu je Ing. Arch. Ladislav Bareö, PAFF - architekti.
Na základÏ územnÏ plánovacích podklad˘ a doplÚujících pr˘zkum˘ a rozbor˘ ú¯ad územního
plánování ve spolupráci s†urËen˝m zastupitelem zpracoval návrh zadání Územního plánu Horní Be¯kovice.
Návrh zadání byl zpracován v†souladu s†ustanovením §47 odst. 1 stavebního zákona a v†souladu
s†ustanovením §11 odst. 1 a 2 vyhláöky Ë. 500/2006 Sb. o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ
plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti a p¯ílohy Ë. 6 této vyhláöky (dále
jen vyhláöky) a projednán dle §47 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
Ve¯ejnosti bylo projednávání zadání vËetnÏ pouËení o lh˘tách, v†kter˝ch je moûné podávat
k†návrhu zadání p¯ipomínky doruËeno ve¯ejnou vyhláökou, kde bylo oznámeno projednání návrhu zadání
ÚP Horní Be¯kovice k†ve¯ejnému nahlédnutí ve dnech od 12. 3. 2010 do 10. 4. 2010. Ve¯ejná vyhláöka
s†návrhem zadání byla vystavena na ú¯edních deskách Obecního ú¯adu Horní Be¯kovice a MÏstského
ú¯adu v†Roudnici nad Labem a to i zp˘sobem umoûÚujícím dálkov˝ p¯ístup k†informacím.
DotËené orgány, krajsk˝ ú¯ad a sousední obce a správci sítí byly samostatnÏ obesláni oznámením o
vystavení návrhu zadání. DotËené orgány a krajsk˝ ú¯ad byly podle ustanovení §47 odst. 2 stavebního
zákona vyzvány k podání sv˝ch poûadavk˘ na obsah návrhu zadání do 30 dn˘ ode dne obdrûení návrhu
zadání, sousední obce byly vyzvány, aby ve stejné lh˘tÏ uplatnily své podnÏty na obsah zadávací
dokumentace a správci sítí p¯ipomínky k†obsahu zadávací dokumentace. Po¯izovatel vöechny upozornil na
skuteËnost, ûe k†p¯ipomínkám, poûadavk˘m a podnÏt˘m uplatnÏn˝m po stanoven˝ch lh˘tách se
nep¯ihlíûí.
Návrh zadání projednan˝ v†souladu s ustanovením §47 odst. 2 - 3 stavebního zákona, následnÏ
po¯izovatel ve spolupráci s†urËen˝m zastupitelem v†souladu s ustanovením §47 odst. 4 stavebního zákona
upravil a ve smyslu ustanovení §47 odst. 5 stavebního zákona jej p¯edloûil ZO Horní Be¯kovice ke schválení
spolu s†v˝sledkem projednání zadávací dokumentace.
Zadání územního plánu bylo schváleno na ZO Horní Be¯kovice dne 14. 6. 2010 pod Ëíslem
jednacím 188/10.
Termín spoleËného jednání s†dotËen˝mi orgány byl stanoven na 15. 8. 2011 po¯izovatel dotËené
orgány, nad¯ízen˝ orgán, správce sítí a ostatních organizací a sousední obce vyzval jednotlivÏ k†uplatnÏní
stanovisek a p¯ipomínek dopisem a to v†souladu s §50 odst. 2 stavebního zákona v†platném znÏní
nejménÏ 15 dní p¯edem.
V†souladu s†novelou stavebního zákona byl návrh projednán s†ve¯ejností dle §50 ods. 3 SZ, toto
ve¯ejné projednání se konalo v†souladu se zákonem bez v˝kladu, bylo umoûnÏno pouze nahlíûet a
podávat v†daném termínu (5. 2. 2013 do 6. 3. 2013) tj.30 dn˘ od doruËení vyhláöky p¯ipomínky.
Po¯izovatel poûádal krajsk˝ ú¯ad o stanovisko a souËasnÏ mu zaslal vöechna doölá stanoviska a
p¯ipomínky obdrûená v†rámci spoleËného jednání o návrhu územního plánu.
Nad¯ízen˝ orgán územního plánování shledal dokumentaci návrhu územního plánu nedostateËnÏ
od˘vodnÏnou z†hlediska souladu s†nad¯azenou územnÏ plánovací dokumentací na úrovni státu a kraje a
proto vydal k†projednávanému návrhu negativní stanovisko dne 25. 7. 2014 nad¯ízen˝ orgán shledal, ûe
vöechny nedostatky nebyly odstranÏny a proto vydal opÏtovné negativní stanovisko. Proto po¯izovatel
vrátil dokumentaci k†p¯epracování projektantovi a zároveÚ informoval zastupitelstvo o pr˘tazích
v†po¯izování.
Na základÏ kladného stanoviska Krajského ú¯adu - nad¯ízeného orgánu územního plánování ze
dne 23. 3. 2015 pod Ë. j. UPS/126/2010 byl vyhláöen termín ¯ízení s†ve¯ejností dne 27. 5. 2015, o Ëemû
po¯izovatel informoval nejménÏ 30 dní p¯edem dotËené orgány, krajsk˝ ú¯ad, sousední obce a obec pro
kterou je po¯izováno. Ve¯ejnosti bylo ¯ízení o návrhu územního plánu vËetnÏ pouËení o lh˘tách, v†kter˝ch
je moûné podávat k†návrhu územního plánu námitky a p¯ipomínky doruËeno v†souladu s §52 odst. 1
stavebního zákona (v platném znÏní) ve¯ejnou vyhláökou, kde bylo oznámeno místo a datum ve¯ejného
projednání a zejména zp˘sob podávání námitek a p¯ipomínek. Ve¯ejnost byla informována oznámením
ve¯ejnou vyhláökou na ú¯ední desce obecního ú¯adu a ú¯adu obce s†rozöí¯enou p˘sobností a to i
zp˘sobem umoûÚující dálkov˝ p¯ístup k†informacím.
ÿízení o územním plánu probÏhlo za úËasti ve¯ejnosti a s†v˝kladem projektanta a po¯izovatele dne
27. 5. 2015, po¯izovatel o tomto ¯ízení uËinil písemn˝ zápis. Po¯izovatel seznámil ve¯ejnost s†pr˘bÏhem
projednání a upozornil na lh˘tu pro podávání p¯ipomínek a námitek. Projektant ve¯ejnost seznámil
s†obsahem územnÏ plánovací dokumentace detailnÏ popsal textovou a grafickou Ëást. V†diskuzi projektant
i po¯izovatel odpovídali na dotazy ve¯ejnosti k†jednotliv˝m pozemk˘m nebo i k†celé koncepci p¯ípadnÏ
k†jednotliv˝m ucelen˝m témat˘m jako nap¯. ÚSES.
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Po lh˘tÏ dané stavebním zákonem v†platném znÏní k†podávání p¯ipomínek a námitek poûádal
po¯izovatel o konzultaci dotËen˝ orgán – ochrana zemÏdÏlského p˘dního fondu k†vypo¯ádání námitky.
NáslednÏ po¯izovatel s†urËen˝m zastupitelem vyhodnotili podané p¯ipomínky a námitky a rozeslali návrh
na rozhodnutí o podan˝ch námitkách a vyhodnocení p¯ipomínek dotËen˝m orgán˘m.
Vzhledem k†tomu, ûe nad¯ízen˝ orgán územního plánovaní upozornil po¯izovatele na metodick˝ pokyn
související s†Aktualizací Ë. 1 PÚR »R, dovyhodnotil po¯izovatel soulad územnÏ plánovací dokumentace
s†touto nad¯azenou dokumentací (viz. níûe) a p¯edloûil jej nad¯ízenému orgánu územního plánování
s†ûádostí o stanovisko.
REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIäTÃNÍ UDRéITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
2.2 Republikové priority
(14a) P¯i plánování rozvoje venkovsk˝ch území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru p¯i
zohlednÏní ochrany kvalitní zemÏdÏlské, p¯edevöím orné p˘dy a ekologick˝ch funkcí krajiny.
Územní plán tuto prioritu naplÚuje tím, ûe nenavrhuje ûádn˝ ploön˝ zábor zemÏdÏlské p˘dy,
pouze v†územním plánu respektuje jiû d¯íve navrûené plochy nap¯. zejména pro bydlení , zaplÚuje
proluky a doplÚuje urbanistickou strukturu sídla s†minimálním zásahem do volné krajiny zejména
pak do ploch ZPF s†vysokou bonitou ekologická funkce krajiny z˘stala zachována, je navrûen
systém ÚSES a dostatek ploch r˘zn˝ch typ˘ zelenÏ územní plán zachovává vöechny stávající
primární zemÏdÏlské funkce v†území, zejména stávající intenzivnÏ vyuûívané zahrady a sady.
(16a) P¯i územnÏ plánovací Ëinnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména mÏst a
region˘, kter˝ p¯edstavuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorov˝ch, odvÏtvov˝ch a Ëasov˝ch hledisek.
Návrh územního plánu vychází z†komplexního posouzení ¯eöeného území i v†kontextu se öiröími
vztahy v†území a koordinuje funkËní a prostorové vyuûití
(17)

Vytvá¯et v území podmínky k odstraÚování d˘sledk˘ náhl˝ch hospodá¯sk˝ch zmÏn lokalizací
zastaviteln˝ch ploch pro vytvá¯ení pracovních p¯íleûitostí, zejména v regionech strukturálnÏ
postiûen˝ch a hospodá¯sky slab˝ch a napomoci tak ¯eöení problém˘ v tÏchto územích.
Územní plán zachovává tradiËní zamÏ¯ení sídla plnícího zejména rezidenËní funkci a vysok˝m
zastoupením obËanské vybavenosti (Psychiatrická léËebna). To vyluËuje umísùování potencionálnÏ
ruöících v˝robních za¯ízení v území. Provoz zdravotnického za¯ízení vytvá¯í dostatek pracovních
p¯íleûitostí a nahrazuje tak p¯ítomnost v˝robních a zemÏdÏlsk˝ch v˝robních areál˘. Budoucí v˝voj
se soust¯edí na dalöí rozvoj obËanské vybavenosti komerËního charakteru a v p¯ípadech, kdy
nedojde k naruöení klidového charakteru sídla, i neruöící v˝roby (pouze jako souËásti jin˝ch
smíöen˝ch ploch).

(20a) Vytvá¯et územní podmínky pro zajiötÏní migraËní propustnosti krajiny pro volnÏ ûijící ûivoËichy a
pro ËlovÏka, zejména p¯i umísùování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územnÏ plánovací
Ëinnosti omezovat neûádoucí sr˘stání sídel s ohledem na zajiötÏní p¯ístupnosti a prostupnosti
krajiny.
územní plán nenavrhuje ûádné nové plochy, tak aby docházelo ke sr˘stání s†okolními sídly,
v†návrhu jsou pouze respektovány stávající funkce nap¯. sady DaminÏves, které na sebe mezi
jednotliv˝mi katastrálními územími navazují
prostupnost pro dopravní a technickou infrastrukturu, stejnÏ jako pro migraci rostlin a ûivoËich˘ je
v†území zachována a respektována
územní plán vymezuje, pro zajiötÏní trvalé pr˘chodnosti území, síù silnic a místních komunikací,
návrhem ¯eöení není sniûována kvalita stávajících komunikací zajiöùujících obsluhu území.
(23)

(24)

Podle místních podmínek vytvá¯et p¯edpoklady pro lepöí dostupnost území a zkvalitnÏní dopravní
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P¯i umísùování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z
tÏchto hledisek úËelné, umísùovat tato za¯ízení soubÏûnÏ. ZmírÚovat vystavení mÏstsk˝ch oblastí
nep¯ízniv˝m úËink˘m tranzitní ûelezniËní a silniËní dopravy, mimo jiné i prost¯ednictvím obchvat˘
mÏstsk˝ch oblastí, nebo zajistit ochranu jin˝mi vhodn˝mi opat¯eními v území. ZároveÚ vöak
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostateËn˝ odstup od
vymezen˝ch koridor˘ pro nové úseky dálnic, silnic I. t¯ídy a ûeleznic, a tímto zp˘sobem d˘slednÏ
p¯edcházet znepr˘chodnÏní území pro dopravní stavby i moûnému neûádoucímu p˘sobení
negativních úËink˘ provozu dopravy na ve¯ejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladn˝ch
technick˝ch opat¯ení na eliminaci tÏchto úËink˘).
z†hlediska propustnosti krajiny je respektována stávající cestní síù, která je doplnÏna o nové
návrhy, veökerá liniová dopravní a technická infrastruktura m˘ûe b˝t realizována v†rámci
jednotliv˝ch ploch
dalöí podmínky doplnÏné do bodu 23 se net˝kají ¯eöeného území.
Vytvá¯et podmínky pro zlepöování dostupnosti území rozöi¯ováním a zkvalitÚováním dopravní
infrastruktury s ohledem na pot¯eby ve¯ejné dopravy a poûadavky ochrany ve¯ejného zdraví,
zejména uvnit¯ rozvojov˝ch oblastí a rozvojov˝ch os. Moûnosti nové v˝stavby je t¯eba dostateËnou
ve¯ejnou infrastrukturou p¯ímo podmínit posuzovat vûdy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na
zmÏny ve¯ejné dopravní infrastruktury a ve¯ejné dopravy. Vytvá¯et podmínky pro zvyöování
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bezpeËnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpeËnosti obyvatelstva a zlepöování jeho ochrany
p¯ed hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvá¯et v území podmínky pro environmentálnÏ öetrné
formy dopravy (nap¯. ûelezniËní, cyklistickou)
územím neprocházejí koridory nad¯azené dopravní infrastruktury. SilniËní a ûelezniËní síù z˘stane
zachována ve stávajícím rozsahu. Rozsah navrûen˝ch ploch nevyûaduje rozöí¯ení kapacity sítí
dopravní infrastruktury, pouze u nov˝ch rozvojov˝ch lokalit je navrûeno napojení na dopravní a
technickou infrastrukturu vËetnÏ ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb
územní plán nenavrhuje ûádné nové cyklostezky, cyklotrasy lze i nadále realizovat po stávající
cestní síti a to zejména po úËelov˝ch a místních komunikacích

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobÏ k p¯ekraËování zákonem stanoven˝ch mezních hodnot
imisních limit˘ pro ochranu lidského zdraví, je nutné p¯edcházet dalöímu v˝znamnému zhoröování
stavu. Vhodn˝m uspo¯ádáním ploch v území obcí vytvá¯et podmínky pro minimalizaci negativních
vliv˘ koncentrované v˝robní Ëinnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu
tak, aby byl zachován dostateËn˝ odstup od pr˘myslov˝ch nebo zemÏdÏlsk˝ch areál˘.
územní plán respektuje tuto podmínku, v†rámci prostorového uspo¯ádání jsou stanoveny
podmínky, tak aby byl v†maximální mí¯e redukován vzájemn˝ negativní vliv jednotliv˝ch funkcí
vzhledem k†tomu, ûe v†územním plánu nejsou navrhovány ûádné plochy v˝roby a v†sídle se ani
nenacházejí ûádné v˝robní plochy (kromÏ v˝roby lesní, která sv˝m umístÏním nijak neomezuje
hlavní funkci v†sídle - bydlení) nedochází a ani nebude docházet k†negativním vliv˘m v˝robní
Ëinnosti na bydlení
(29)

-

Zvláötní pozornost vÏnovat návaznosti r˘zn˝ch druh˘ dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy
a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy ve¯ejné dopravy nebo mÏstskou hromadnou
dopravu, umoûÚující úËelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, obËanského vybavení,
ve¯ejn˝ch prostranství, v˝roby a dalöích ploch, s poûadavky na kvalitní ûivotní prost¯edí. Vytvá¯et tak
podmínky pro rozvoj úËinného a dostupného systému, kter˝ bude poskytovat obyvatel˘m rovné
moûnosti mobility a dosaûitelnosti v území. S ohledem na to vytvá¯et podmínky pro vybudování a
uûívání vhodné sítÏ pÏöích a cyklistick˝ch cest, vËetnÏ doprovodné zelenÏ v místech, kde je to
vhodné.
koridory veökeré dopravní infrastruktury jsou v†území respektovány
dalöí podmínky doplnÏné do bodu 29 se net˝kají ¯eöeného území respektive obcí s†jedním
maximálnÏ dvÏma druhy ve¯ejné dopravy, ale spíöe mÏstsk˝ch aglomerací
3. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

(37)

(38)

-

(39)

-

-

Rozvojové osy zahrnují obce, v nichû existují, nebo lze reálnÏ oËekávat zv˝öené poûadavky na
zmÏny v území, vyvolané dopravní vazbou na existující nebo p¯ipravované kapacitní silnice a
ûeleznice p¯i spolup˘sobení rozvojové dynamiky p¯ísluön˝ch center osídlení. V prostoru k¯íûení
rozvojov˝ch os mohou b˝t obce za¯azeny do kterékoli z tÏchto rozvojov˝ch os. Do rozvojov˝ch os
nejsou za¯azovány obce, které jsou jiû souËástí rozvojov˝ch oblastí.
3.2 Koncepce
Kritéria a podmínky pro rozhodování o zmÏnách v území:
P¯i rozhodování a posuzování zámÏr˘ na zmÏny území ve vöech rozvojov˝ch oblastech a
rozvojov˝ch osách je nutno sledovat zejména:
a) moûnosti vyuûití stávající ve¯ejné infrastruktury a pot¯ebu jejího dalöího rozvoje a dobudování p¯i
souËasném respektování p¯írodních, kulturních a civilizaËních hodnot území,
ve¯ejná infrastruktura je v†území respektována její dalöí budování záleûí na naplÚování
jednotliv˝ch rozvojov˝ch ploch
b) rozvoj bydlení p¯i up¯ednostnÏní rozvoje uvnit¯ zastavÏného území a p¯edcházení prostorové
sociální segregaci, fragmentaci krajiny novÏ vymezen˝mi zastaviteln˝mi plochami a zábor˘m ploch
ve¯ejné zelenÏ slouûící svému úËelu,
územní plán vyuûívá vöechny proluky uvnit¯ sídla, dalöí rozvoj pro bydlení je navrûen, tak aby
navazoval na souËasnÏ zastavÏné území
g) minimalizování ovlivnÏní p¯írodních a krajinn˝ch hodnot území
územní plán nenavrhuje ûádné nové zámÏry, které by ovlivÚovaly p¯írodní hodnoty v†území
Úkoly pro územní plánování:
c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle pot¯eby up¯esní vymezení rozvojov˝ch oblastí a
rozvojov˝ch os v rozliöení podle území jednotliv˝ch obcí, pop¯ípadÏ jednotliv˝ch katastrálních
území, p¯i respektování d˘vod˘ vymezení dotyËn˝ch rozvojov˝ch oblastí a rozvojov˝ch os. V
p¯ípadÏ rozvojov˝ch os a oblastí je moûné tyto osy nebo oblasti vymezit i pouze v Ëásti
katastrálního území.
d) V zásadách územního rozvoje nebo p¯i jejich aktualizacích, podle konkrétních podmínek a
moûností území, zohlednit typologii obsaûenou ve Strategii regionálního rozvoje »R 2014–2020.
tento úkol bude moci b˝t naplnÏn aû po aktualizaci ZUR
e) V zásadách územního rozvoje nebo p¯i jejich aktualizacích postupovat mimo jiné v souladu s
Programy zlepöování kvality ovzduöí, pokud to zmocnÏní pro obsah zásad územního rozvoje
uvedené v právních p¯edpisech umoûÚuje.
tento úkol bude moci b˝t naplnÏn aû po aktualizaci ZUR
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Politika územního rozvoje vymezuje následující rozvojové oblasti a rozvojové osy:
(53)
-

OS2 Rozvojová osa Praha–Ústí nad Labem–hranice »R/NÏmecko (–Dresden)
podmínky pro tuto osu se nezmÏnily
KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

5.1 V˝chodiska
Dopravní infrastruktura jako souËást ve¯ejné infrastruktury je z¯izována a vyuûívána ve ve¯ejném
zájmu. ÚËelem vymezení koridor˘ dopravy v Politice územního rozvoje »R je ochrana ploch
vytvo¯ení územních podmínek pro umístÏní nap¯. pozemních komunikací, drah, vodních cest a
letiöù, které mají vliv na rozvoj území »eské republiky, sv˝m v˝znamem p¯esahují území jednoho
kraje a umoûní propojení základní sítÏ dopravních cest na území »eské republiky a se sousedními
státy. Závazn˝m vymezením koridoru dopravní infrastruktury v Politice územního rozvoje »R se
rozumí uvedení míst, která mají b˝t zámÏrem spojena, v její textové Ëásti. Grafická schémata,
p¯ípadnÏ údaje o technick˝ch parametrech zámÏru, jsou-li uvedeny, mají orientaËní v˝znam.
Dojde-li k p¯ekryvu plochy nebo koridoru pro zámÏr vymezen˝ v Politice územního rozvoje »R s
jin˝m zámÏrem, kter˝ v Politice územního rozvoje »R není vymezen˝ nebo se zámÏrem, pro kter˝
je vymezena územní rezerva, nesmí b˝t v územnÏ plánovací dokumentaci stanoveny podmínky,
které by znemoûnily nebo podstatnÏ ztíûily realizaci zámÏru vymezeného v Politice územního
rozvoje »R, pokud tyto podmínky nevypl˝vají ze stavu nebo limit˘ vyuûití území.
tento bod se net˝ká ¯eöeného území, v†¯eöeném území nejsou vymezeny ûádné nad¯azené
koridory dopravní infrastruktury
(78a) V rámci územního plánování je nutno zajistit vymezení ploch, koridor˘ a územních rezerv pro
lokalizaci zámÏr˘ dopravní infrastruktury.
tento bod se net˝ká ¯eöeného území, v†¯eöeném území nejsou vymezeny ûádné nad¯azené
koridory dopravní infrastruktury
(76)

(79)

(80)
-

5.2 Koncepce
Kritéria a podmínky pro rozhodování o zmÏnách v území:
P¯i rozhodování a posuzování rozvojov˝ch zámÏr˘ je nutno sledovat zejména:
b) minimalizování konflikt˘ s ochranou p¯írody a krajiny, kulturními a civilizaËními hodnotami v
území, s†ûádn˝mi hodnotami v území
c) respektování poûadavk˘ mezinárodních dohod a Na¯ízení Evropského parlamentu a Rady o
hlavních smÏrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítÏ TEN-T.
tento bod se net˝ká ¯eöeného území, v†¯eöeném území nejsou vymezeny ûádné nad¯azené
koridory dopravní infrastruktury
Úkoly územního plánování:
b) p¯ísluöné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezen˝ch koridor˘ a ploch, v navazující územnÏ
plánovací dokumentaci up¯esnÏním koridor˘ a ploch pro umístÏní zámÏru nebo územní rezervou
tento bod se net˝ká ¯eöeného území, v†¯eöeném území nejsou vymezeny ûádné nad¯azené
koridory dopravní infrastruktury
Politika územního rozvoje vymezuje následující koridory a plochy dopravní infrastruktury:
éelezniËní doprava
Koridory vysokorychlostní dopravy

(83)

-

VR1
Vymezení: (Dresden–) hranice SRN/»R–Lovosice/LitomÏ¯ice–Praha, PlzeÚ–Praha, Brno–Vranovice–
B¯eclav–hranice »R, Praha–Brno, Brno–(P¯erov)–Ostrava–hranice »R/Polsko.
D˘vody vymezení: Chránit na území »R navrûené koridory vysokorychlostní dopravy v návaznosti
na obdobné koridory v zahraniËí.
Úkoly pro územní plánování:
ProvÏ¯it územní podmínky pro umístÏní rozvojového zámÏru a podle v˝sledk˘ provÏ¯ení zajistit
ochranu území pro tento rozvojov˝ zámÏr vymezením územních rezerv, p¯ípadnÏ vymezením
koridor˘ pro úseky (Dresden–) hranice SRN/»R–Lovosice/LitomÏ¯ice–Praha, PlzeÚ–Praha, Praha–
Brno, Brno–(P¯erov)–Ostrava–hranice »R/Polsko, Brno–Vranovice–B¯eclav–hranice »R.
Úkoly pro ministerstva a jiné úst¯ední správní ú¯ady:
ProvÏ¯it vedení koridor˘ z PlznÏ na hranice »R/SRN (v alternativÏ Regensburg nebo Nürnberg) a z
Ostravy na hranice »R/Polsko, moûnost p¯ipojení Ústí nad Labem na koridor Praha – hranice »R/
SRN (Dresden) se zastávkou pro konvenËní rychlíkovou dopravu. ProvÏ¯it reálnost, úËelnost a
poûadované podmínky územní ochrany koridor˘ VRT, vËetnÏ zp˘sobu vyuûití vysokorychlostní
dopravy a její koordinace s dalöími dotËen˝mi státy a navazující p¯ípadné stanovení podmínek pro
vytvo¯ení územních rezerv.
tento bod se net˝ká ¯eöeného území, v†¯eöeném území nejsou vymezeny ûádné nad¯azené
koridory dopravní infrastruktury
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Koridory konvenËní ûelezniËní dopravy
(88)

-

C-E61
Vymezení: DÏËín – Nymburk – Kolín vËetnÏ Libické spojky, GolË˘v Jeníkov–SvÏtlá nad Sázavou.
Jedná se o tratÏ Ë. 073 DÏËín–Ústí nad Labem-St¯ekov, Ë. 072 Ústí nad Labem-St¯ekov–Lysá nad
Labem, Ë. 231 Lysá nad Labem–Kolín a Ë. 230 Kolín–HavlíËk˘v Brod.
D˘vody vymezení: Dodrûení závazk˘ »R jako signatá¯e mezinárodních dohod AGC a AGTC, souËást
TEN-T.
Úkoly pro ministerstva a jiné úst¯ední správní ú¯ady:
P¯ipravit podklady pro územní zmÏny nutné k realizaci rozvojového zámÏru.
tento bod se net˝ká ¯eöeného území

Vodní doprava
(123) VD1
Vymezení: Labe: Pardubice – hranice SRN.
D˘vody vymezení: Vytvo¯ení územních podmínek pro zabezpeËení splavnosti Labe jako vodní cesty
mezinárodního v˝znamu. SouËást TEN-T.
Úkoly pro ministerstva a jiné úst¯ední správní ú¯ady:
a) ProvÏ¯it reálnost a úËelnost splavnÏní a pot¯eb zlepöování parametr˘ vodních cest vyuûívan˝ch
vËetnÏ p¯ípadného stanovení podmínek pro vytvo¯ení územních rezerv.
b) ProvÏ¯it moûnosti minimalizace dopad˘ splavnÏní na ûivotní prost¯edí.

-

Úkoly pro územní plánování:
Zohlednit závÏry vypl˝vající ze splnÏného úkolu pro ministerstva jiné úst¯ední správní ú¯ady
tento bod se net˝ká ¯eöeného území
6 KORIDORY A PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH ROZVOJOV›CH ZÁMÃRŸ
6.1 V˝chodiska

(134) Technická infrastruktura jako souËást ve¯ejné infrastruktury je z¯izována a vyuûívána ve ve¯ejném
zájmu. Systémy provozních soubor˘, vedení, objekt˘, za¯ízení a ploch technické infrastruktury
nezbytnÏ vyûadují koordinaci v území, a to i s ohledem na ochranu tohoto území pro následné
vyuûití budoucími generacemi. ÚËelem vymezení koridor˘ a ploch pro technickou infrastrukturu v
Politice územního rozvoje »R je vytvo¯ení územních podmínek pro umísùování
elektroenergetick˝ch a plynárensk˝ch sítí, dále dálkovod˘ (ropovody, produktovody), vodovodních
a kanalizaËních sítí, ploch pro odpadové hospodá¯ství a území chránÏn˝ch pro akumulaci
povrchov˝ch vod, které mají vliv na rozvoj území »eské republiky, sv˝m v˝znamem p¯esahují území
jednoho kraje a umoûní propojení systém˘ technické infrastruktury se sousedními státy.
(136) Zdroje jednotliv˝ch systém˘ technické infrastruktury (elektrárny, elektrické stanice, teplárny,
v˝topny, zásobníky plynu, kompresorové stanice, zásobníky ropy, Ëerpací stanice ropy, vodní
nádrûe, prameniötÏ, úpravny vody, Ëistírny odpadních vod, skládky/úloûiötÏ odpad˘, spalovny
odpad˘ a dalöí) jsou investiËnÏ nákladné jak z hlediska finanËního, tak i z hlediska nárok˘ na
území. V rámci územního plánování je nutno zajistit vymezení ploch, koridor˘ a územních rezerv
pro lokalizaci rozvojov˝ch zámÏr˘ technické infrastruktury. Závazn˝m vymezením koridoru
technické infrastruktury v Politice územního rozvoje »R se rozumí uvedení míst, která mají b˝t
zámÏrem spojena, v její textové Ëásti. Grafická schémata, p¯ípadnÏ údaje o technick˝ch
parametrech zámÏru, jsou-li uvedeny, mají orientaËní v˝znam. Dojde-li k p¯ekryvu plochy nebo
koridoru pro zámÏr vymezen˝ v Politice územního rozvoje »R s jin˝m zámÏrem, kter˝ v Politice
územního rozvoje »R není vymezen˝ nebo se zámÏrem, pro kter˝ je vymezena územní rezerva,
nesmí b˝t v územnÏ plánovací dokumentaci stanoveny podmínky, které by znemoûnily nebo
podstatnÏ ztíûily realizaci zámÏru vymezeného v Politice územního rozvoje »R, pokud tyto
podmínky nevypl˝vají ze stavu nebo limit˘ vyuûití území.
6.2 Koncepce
(137) Kritéria a podmínky pro rozhodování o zmÏnách v území:
P¯i rozhodování a posuzování rozvojov˝ch zámÏr˘ je nutno sledovat zejména:
d) minimalizování konflikt˘ s ochranou p¯írody a krajiny a kulturními a civilizaËními hodnotami v
území
tento bod se net˝ká ¯eöeného území

-

e) respektování poûadavk˘ a Na¯ízení Evropského parlamentu a Rady EU o hlavních smÏrech pro
transevropské energetické sítÏ TEN-E a unijní seznam projekt˘ spoleËného zájmu.
tento bod se net˝ká ¯eöeného území

(138) Úkoly územního plánování:
b) p¯ísluöné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezen˝ch koridor˘ a ploch v navazující územnÏ
plánovací dokumentaci up¯esnÏním koridor˘ a ploch pro umístÏní zámÏru nebo územní rezervou
tento bod se net˝ká ¯eöeného území
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Politika územního rozvoje vymezuje následující koridory a plochy technické infrastruktury a
související rozvojové zámÏry:
Elektroenergetika
149)

-

E10
Vymezení: Koridory pro vedení 400 kV V˝ökov–ChotÏjovice a dále koridory pro dvojitá vedení 400
kV v trasách V˝ökov–Babylon, V˝ökov–»echy-st¯ed a Babylon–BezdÏËín, vËetnÏ souvisejících ploch
pro rozöí¯ení elektrick˝ch stanic.
D˘vody vymezení: Koridory a plochy umoûÚující p¯ipojení elektrick˝ch stanic ChotÏjovice a V˝ökov
a tím zajiötÏní vyvedení v˝konu z nov˝ch plánovan˝ch zdroj˘ (elektráren) do p¯enosové soustavy
»R s cílem zv˝öení spolehlivosti systému v oblasti severních »ech.
Úkoly pro územní plánování:
Up¯esnit plochy a koridory pro uskuteËnÏní zámÏru v navazující územnÏ plánovací dokumentaci
formou umoûÚující realizaci.
tento bod se net˝ká ¯eöeného území

Nad¯ízen˝ orgán územního plánování souhlasil s†vyhodnocením Aktualizace Ë. 1 PÚR »R a proto
po¯izovatel po dohodÏ s†urËen˝m zastupitelem p¯ipravil d˘vodovou zprávu k†vydání projednané územnÏ
plánovací dokumentace v†ZO Horní Be¯kovice.
ZO Horní Be¯kovice vydalo Územní plán Horní Be¯kovice formou opat¯ení obecné povahy a po
ovÏ¯ení, ûe tato dokumentace je v†souladu s†nad¯azen˝mi dokumenty územního plánování, stanovisky
dotËen˝ch orgán˘ a stanoviskem krajského ú¯adu dne 23. 9. 2015.
2)

Soulad s†politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

2.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R
Správní obvod ORP Roudnice na Labem je souËástí rozvojové osy OS2 Praha Ústí nad Labem
hranice »R (Dresden), která zajiöùuje propojení západní Ëásti »R s v˝chodními oblastmi SRN vËetnÏ
Berlína. Tato orientace (spolu s efektem nové dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem – SRN a jiû existujícím
pr˘tahem I. tranzitního ûelezniËního koridoru) vyvolá inovaËní a rozvojové podnÏty v p¯ilehlém územním
pásu, jehoû souËástí je i správní území obce Horní Be¯kovice.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o zmÏnách v území jsou Politikou územního rozvoje
definována zejména zlepöováním podmínek pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí a zajiöùování ochrany p¯írodních,
civilizaËních a kulturních hodnot v území. Územní plán bude vytvá¯et p¯edpoklady pro udrûiteln˝ rozvoj
území a stanovovat podmínky pro hospodárné vyuûívání zastavÏného území.
Z hlediska sítí dopravní infrastruktury je politikou územního rozvoje sledován v ORP Roudnice nad
Labem stávající I. tranzitní ûelezniËní koridor, dálnice D8 a koridor vodní dopravy Labe a koridor
vysokorychlostní ûelezniËní dopravy (VR1). ÿeöené území není specifickou oblastí.
Stanovení republikov˝ch priorit pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje území:
(14)

Ve ve¯ejném zájmu chránit a rozvíjet p¯írodní, civilizaËní a kulturní hodnoty území, vËetnÏ
urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví. Zachovat ráz jedineËné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedineËné kulturní krajiny, které jsou v˝razem identity území,
jeho historie a tradice. Tato území mají znaËnou hodnotu, nap¯. i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana by mÏla b˝t provázána s pot¯ebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s
principy udrûitelného rozvoje. V nÏkter˝ch p¯ípadech je nutná cílená ochrana míst zvláötního zájmu,
v jin˝ch p¯ípadech je t¯eba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je ûiv˝m v Ëase
promÏnn˝m celkem, kter˝ vyûaduje tv˘rËí, avöak citliv˝ p¯ístup k vyváûenému vöestrannému rozvoji
tak, aby byly zachovány její stÏûejní kulturní, p¯írodní a uûitné hodnoty. Bránit upadání venkovské
krajiny jako d˘sledku nedostatku lidsk˝ch zásah˘.
Vyhodnocení:
Ochrana p¯írodních, civilizaËních a kulturních hodnot území, vËetnÏ urbanistického,
architektonického a archeologického dÏdictví, je zajiötÏna zejména návrhem funkËního ËlenÏní
území. St¯ední Ëásti sídla jsou vymezeny jako polyfunkËní plochy obytného charakteru a plochy
obËanského vybavení s regulativy prostorového uspo¯ádání, které chrání historick˝ a urbanistick˝
charakter území. Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale
udrûitelného rozvoje území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území
nezastavitelného území v závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od
ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s
bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).

(15)

P¯edcházet p¯i zmÏnách nebo vytvá¯ení urbánního prost¯edí prostorovÏ sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudrûnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiû k segregaci
dochází, zvaûovat existující a potenciální d˘sledky a navrhovat p¯i územnÏ plánovací Ëinnosti
¯eöení, vhodná pro prevenci neûádoucí míry segregace nebo sníûení její úrovnÏ.
Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje jednotlivé plochy funkËního ËlenÏní území tak, aby byl co nejvíce vyuûit
sociální a ekonomick˝ potenciál území. V historick˝ch Ëástech zástavby je podpo¯en polyfunkËní
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charakter území, u obytné zástavby je prioritou zachování klidného charakteru sídla. VylouËením
moûností umísùování potencionálnÏ ruöících za¯ízení (zejm. v˝roby a skladování) v území je
p¯edcházeno degradaci charakteru obytného území.
(16)

P¯i stanovování zp˘sobu vyuûití území v územnÏ plánovací dokumentaci dávat p¯ednost
komplexním ¯eöením p¯ed uplatÚováním jednostrann˝ch hledisek a poûadavk˘, které ve sv˝ch
d˘sledcích zhoröují stav i hodnoty území. P¯i ¯eöení ochrany hodnot území je nezbytné
zohledÚovat také poûadavky na zvyöování kvality ûivota obyvatel a hospodá¯ského rozvoje území.
Vhodná ¯eöení územního rozvoje je zapot¯ebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uûivateli a v souladu s urËením a charakterem oblastí, os, ploch a koridor˘ vymezen˝ch v PÚR »R.
Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje jednotlivé funkËní plochy (s dalöími regulativy prostorového uspo¯ádání
území) tak, aby co nejvíce odpovídaly historickému ËlenÏní sídla i skuteËnému zp˘sobu vyuûívání
pozemk˘. Stanovení koncepcí bylo pr˘bÏûnÏ zve¯ejÚováno i konzultováno se zástupci obci,
obËané v pr˘bÏhu po¯izování územního plánu uplatÚovali své podnÏty.

(17)

Vytvá¯et v území podmínky k odstraÚování d˘sledk˘ náhl˝ch hospodá¯sk˝ch zmÏn lokalizací
zastaviteln˝ch ploch pro vytvá¯ení pracovních p¯íleûitostí, zejména v regionech strukturálnÏ
postiûen˝ch a hospodá¯sky slab˝ch a napomoci tak ¯eöení problém˘ v tÏchto územích.
Vyhodnocení:
Územní plán zachovává tradiËní zamÏ¯ení sídla plnícího zejména rezidenËní funkci a vysok˝m
zastoupením obËanské vybavenosti (Psychiatrická léËebna). To vyluËuje umísùování potencionálnÏ
ruöících v˝robních za¯ízení v území. Provoz zdravotnického za¯ízení vytvá¯í dostatek pracovních
p¯íleûitostí a nahrazuje tak p¯ítomnost v˝robních a zemÏdÏlsk˝ch v˝robních areál˘. Budoucí v˝voj
se soust¯edí na dalöí rozvoj obËanské vybavenosti komerËního charakteru a v p¯ípadech, kdy
nedojde k naruöení klidového charakteru sídla, i neruöící v˝roby (pouze jako souËásti jin˝ch
smíöen˝ch ploch).

(18)

Podporovat polycentrick˝ rozvoj sídelní struktury. Vytvá¯et p¯edpoklady pro posílení partnerství
mezi mÏstsk˝mi a venkovsk˝mi oblastmi a zlepöit tak jejich konkurenceschopnost.
Vyhodnocení:
Územní plán posiluje obËanskou vybavenost (vËetnÏ vymezení smíöen˝ch území ve st¯ední Ëásti
sídla) v území jako základní p¯edpoklad zajiötÏní samostatnosti a konkurenceschopnosti.

(19)

†Vytvá¯et p¯edpoklady pro polyfunkËní vyuûívání opuötÏn˝ch areál˘ a ploch (tzv. brownfields
pr˘myslového, zemÏdÏlského, vojenského a jiného p˘vodu). HospodárnÏ vyuûívat zastavÏné
území (podpora p¯estaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavÏného území
(zejména zemÏdÏlské a lesní p˘dy) a zachování ve¯ejné zelenÏ, vËetnÏ minimalizace její
fragmentace. (Viz také Ël. 22 PÚR »R 2006). Cílem je úËelné vyuûívání a uspo¯ádání území úsporné
v nárocích na ve¯ejné rozpoËty na dopravu a energie, které koordinací ve¯ejn˝ch a soukrom˝ch
zájm˘ na rozvoji území omezuje negativní d˘sledky suburbanizace pro udrûiteln˝ rozvoj území.
Vyhodnocení:
Územní plán identifikuje v území nevyuûívané a nedostateËnÏ vyuûívané areály a vymezuje je
jako plochy p¯estaveb (hospodá¯ské areály b˝valého zázemí zámeckého areálu). Lokality jsou
vymezeny jako smíöená území s plánovan˝m polyfunkËním vyuûitím (obËanská vybavenost,
neruöící v˝roba, bydlení ap.)

(20)

Rozvojové zámÏry, které mohou v˝znamnÏ ovlivnit charakter krajiny, umísùovat do co nejménÏ
konfliktních lokalit a následnÏ podporovat pot¯ebná kompenzaËní opat¯ení. S ohledem na to p¯i
územnÏ plánovací Ëinnosti, pokud je to moûné a od˘vodnÏné, respektovat ve¯ejné zájmy nap¯.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality ûivotního prost¯edí, zejména formou d˘sledné ochrany
zvláötÏ chránÏn˝ch území, lokalit soustavy Natura 2000, mok¯ad˘, ochrann˝ch pásem vodních
zdroj˘, chránÏné oblasti p¯irozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemÏdÏlského
a lesního p˘dního fondu. Vytvá¯et územní podmínky pro implementaci a respektování územních
systém˘ ekologické stability a zvyöování a udrûování ekologické stability a k zajiötÏní ekologick˝ch
funkcí krajiny i v ostatní volné krajinÏ a pro ochranu krajinn˝ch prvk˘ p¯írodního charakteru v
zastavÏn˝ch územích, zvyöování a udrûování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územnÏ
plánovací Ëinnosti vytvá¯et podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové
charakteristiky a typy krajiny a vytvá¯et podmínky pro vyuûití p¯írodních zdroj˘.
Vyhodnocení:
Zastavitelné plochy jsou vymezeny podél obvodu zastavÏného území v lokalitách, které se
neuplatÚují v dálkov˝ch pohledech na sídlo, pop¯. je po obvodu tÏchto lokalit vymezen pás
ve¯ejné nebo sídelní zelenÏ tak, aby bylo p˘sobení nov˝ch staveb minimalizováno. Územní plán
d˘slednÏ chrání p¯írodnÏ cenné plochy. Ty jsou vymezeny zejména jako plochy p¯írodní a plochy
lesní. Plochy krajinné zelenÏ jsou identifikovány a vymezeny jako nezastavitelné území
s†omezením zemÏdÏlského vyuûívání. Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability.
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NefunkËní a chybÏjící Ëásti územního systému ekologické stability jsou vymezeny k zaloûení a
doplnÏní. ProvÏ¯eny jsou návaznosti na území sousedních obcí.
(21)

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotËen˝mi obcemi p¯ed zastavÏním pozemky nezbytné pro
vytvo¯ení souvisl˝ch ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ (zelené pásy) v rozvojov˝ch oblastech a v
rozvojov˝ch osách a ve specifick˝ch oblastech, na jejichû území je krajina negativnÏ poznamenána
lidskou Ëinností, s vyuûitím její p¯irozené obnovy; cílem je zachování souvisl˝ch pás˘
nezastavÏného území v bezprost¯edním okolí velk˝ch mÏst, zp˘sobil˝ch pro nenároËné formy
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porost˘ a zachování prostupnosti krajiny.
Vyhodnocení:
Jednou z priorit ¯eöení územního plánu je ochrana ve¯ejné zelenÏ ve stávajícím území a její
rozöí¯ení v rozvojov˝ch lokalitách. Územní plán vymezuje plochu p¯estavby P1 na návsi u vodní
nádrûe (plocha zelenÏ s odpoËinkov˝m za¯ízením a dÏtsk˝m h¯iötÏm), plochu p¯estavby P6 (vyuûití
ústavního h¯bitova jako lesoparku) a Ëást zastavitelné plochy Z5 (plocha zelenÏ navazující na
rozöí¯ení stávajícího sportovnÏ rekreaËního areálu). V nezastavÏném území je pak navrûeno
doplnÏní územního systému ekologické stability.

(22)

Vytvá¯et podmínky pro rozvoj a vyuûití p¯edpoklad˘ území pro r˘zné formy cestovního ruchu
(nap¯. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), p¯i zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistick˝mi cestami, které
umoûÚují celoroËní vyuûití pro r˘zné formy turistiky (nap¯. pÏöí, cyklo, lyûa¯ská, hipo).
Vyhodnocení:
Územní plán umoûÚuje vyuûívání stávajících i navrûen˝ch obytn˝ch objekt˘ pro rekreaËní úËely.
Územní plán vymezuje síù místních komunikací s moûností jejich vyuûívání pro turistiku.

(23)

Podle místních podmínek vytvá¯et p¯edpoklady pro lepöí dostupnost území a zkvalitnÏní dopravní
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P¯i umísùování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z
tÏchto hledisek úËelné, umísùovat tato za¯ízení soubÏûnÏ. Nep¯ípustné je vytvá¯ení nov˝ch úzk˝ch
hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li souËástí
transevropské silniËní sítÏ, volit tak, aby byly v dostateËném odstupu od obytné zástavby hlavních
center osídlení.
Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje, pro zajiötÏní trvalé pr˘chodnosti území, síù silnic a místních komunikací.
Návrhem ¯eöení není sniûována kvalita stávajících komunikací zajiöùujících obsluhu území.

(24)

Vytvá¯et podmínky pro zlepöování dostupnosti území rozöi¯ováním a zkvalitÚováním dopravní
infrastruktury s ohledem na pot¯eby ve¯ejné dopravy a poûadavky ochrany ve¯ejného zdraví,
zejména uvnit¯ rozvojov˝ch oblastí a rozvojov˝ch os. Moûnosti nové v˝stavby posuzovat vûdy s
ohledem na to, jaké vyvolá nároky na zmÏny ve¯ejné dopravní infrastruktury a ve¯ejné dopravy.
Vytvá¯et podmínky pro zvyöování bezpeËnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpeËnosti
obyvatelstva a zlepöování jeho ochrany p¯ed hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvá¯et v území
podmínky pro environmentálnÏ öetrné formy dopravy (nap¯. ûelezniËní, cyklistickou).
Vyhodnocení:
Územím neprocházejí koridory nad¯azené dopravní infrastruktury. SilniËní a ûelezniËní síù z˘stane
zachována ve stávajícím rozsahu. Rozsah navrûen˝ch ploch nevyûaduje rozöí¯ení kapacity sítí
dopravní infrastruktury.

(25)

Vytvá¯et podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva p¯ed potenciálními riziky a
p¯írodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy p˘dy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
p¯ípadn˝ch ökod. Zejména zajistit územní ochranu ploch pot¯ebn˝ch pro umísùování staveb a
opat¯ení na ochranu p¯ed povodnÏmi a pro vymezení území urËen˝ch k ¯ízen˝m rozliv˘m povodní.
Vytvá¯et podmínky pro zv˝öení p¯irozené retence sráûkov˝ch vod v území s ohledem na strukturu
osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umÏlé akumulaci vod. V zastavÏn˝ch územích a
zastaviteln˝ch plochách vytvá¯et podmínky pro zadrûování, vsakování i vyuûívání deöùov˝ch vod
jako zdroje vody a s cílem zmírÚování úËink˘ povodní.
Vyhodnocení:
V území nejsou evidována záplavová území, nenacházejí se zde evidovaná poddolovaná území
nebo území ohroûená sesuvy p˘dy. Koncepce rozvoje technické infrastruktury p¯edpokládá
zadrûení co nejvÏtöího podílu deöùové vody na pozemcích jednotliv˝ch staveb.
S cílem zv˝öení retenËní schopnosti krajiny a zároveÚ eliminace p¯ípadného rizika sesuv˘ p˘dy a
vodní eroze vymezuje územní plán zejména územní systém ekologické stability a nad rámec
ÚSES dalöí plochy p¯írodního charakteru pro krajinou zeleÚ.
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(26)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavov˝ch územích a umisùovat do nich ve¯ejnou infrastrukturu
jen ve zcela v˝jimeËn˝ch a zvláöù od˘vodnÏn˝ch p¯ípadech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy
pro p¯emístÏní zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodÚov˝ch ökod.
Vyhodnocení:
Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy v záplavov˝ch územích, zastavÏné Ëásti sídla se
nenacházení v území, které je hodnoceno jako území s vysokou mírou rizika vzniku povodÚov˝ch
ökod.

(27)

Vytvá¯et podmínky pro koordinované umísùování ve¯ejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její úËelné vyuûívání v rámci sídelní struktury. Vytvá¯et rovnÏû podmínky pro zkvalitnÏní
dopravní dostupnosti obcí (mÏst), které jsou p¯irozen˝mi regionálními centry v území tak, aby se
díky moûnostem, poloze i infrastruktu¯e tÏchto obcí zlepöovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí
ve venkovsk˝ch oblastech a v oblastech se specifick˝mi geografick˝mi podmínkami. P¯i ¯eöení
problém˘ udrûitelného rozvoje území vyuûívat regionálních seskupení (klastr˘) k dialogu vöech
partner˘, na které mají zmÏny v území dopad a kte¯í mohou posilovat atraktivitu území investicemi
ve prospÏch územního rozvoje. P¯i územnÏ plánovací Ëinnosti stanovovat podmínky pro vytvo¯ení
v˝konné sítÏ osobní i nákladní ûelezniËní, silniËní, vodní a letecké dopravy, vËetnÏ sítí regionálních
letiöù, efektivní dopravní sítÏ pro spojení mÏstsk˝ch oblastí s venkovsk˝mi oblastmi, stejnÏ jako
¯eöení p¯eshraniËní dopravy, protoûe mobilita a dostupnost jsou klíËov˝mi p¯edpoklady
hospodá¯ského rozvoje ve vöech regionech.
Vyhodnocení:
Územní plán navrhuje doplnÏní a rozöí¯ení vöech zastoupen˝ch ploch a za¯ízení ve¯ejné
infrastruktury (rozöí¯ení areálu Psychiatrické léËebny, sportovního areálu na v˝chodním okraji
sídla, rozvoj sítí technické infrastruktury a obsluûn˝ch komunikací do zastaviteln˝ch ploch ap.).
Stávající plochy a za¯ízení ve¯ejné infrastruktury (dopravního i technického charakteru) jsou
územním plánem chránÏny. Rozvoj dopravní infrastruktury vyvolan˝ pot¯ebou nad místního
charakteru není poûadován, tedy ani navrûen. Koncepce dopravní infrastruktury se soust¯eÔuje na
ochranu a zkvalitÚování stávající sítÏ.

(28)

Pro zajiötÏní kvality ûivota obyvatel zohledÚovat nároky dalöího v˝voje území, poûadovat jeho
¯eöení ve vöech pot¯ebn˝ch dlouhodob˝ch souvislostech, vËetnÏ nárok˘ na ve¯ejnou infrastrukturu.
Návrh a ochranu kvalitních mÏstsk˝ch prostor˘ a ve¯ejné infrastruktury je nutné ¯eöit ve spolupráci
ve¯ejného i soukromého sektoru s ve¯ejností.
Vyhodnocení:
Územním plánem je navrûeno doplnÏní za¯ízení obËanské vybavenosti (s rekreaËním a sportovním
potenciálem). Územní plán d˘slednÏ chrání ve¯ejná prostranství, vËetnÏ ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ.

(29)

Zvláötní pozornost vÏnovat návaznosti r˘zn˝ch druh˘ dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy
a koridory nezbytné pro efektivní mÏstskou hromadnou dopravu umoûÚující úËelné propojení
ploch bydlení, ploch rekreace, obËanského vybavení, ve¯ejn˝ch prostranství, v˝roby a dalöích ploch,
s poûadavky na kvalitní ûivotní prost¯edí. Vytvá¯et tak podmínky pro rozvoj úËinného a dostupného
systému, kter˝ bude poskytovat obyvatel˘m rovné moûnosti mobility a dosaûitelnosti v území. S
ohledem na to vytvá¯et podmínky pro vybudování a uûívání vhodné sítÏ pÏöích a cyklistick˝ch cest.
Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje síù ûelezniËních, silniËních a místních úËelov˝ch komunikací, které budou
slouûit k dopravní obsluze území, Ëást sítÏ místních komunikací bude vyuûívána jako stezky pro
pÏöí a cyklotrasy.

(30)

ÚroveÚ technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splÚovala poûadavky na vysokou kvalitu ûivota v souËasnosti i v budoucnosti.
Vyhodnocení:
Koncepce územního plánu zajiöùují ochranu a rozvoj technické infrastruktury na úrovni zajiöùující
vysokou kvalitu ûivota v území (ploöná plynofikace, zajiötÏní pitné vody z ve¯ejného vodovodu,
ËiötÏní splaökov˝ch odpadních vod v ËistírnÏ odpadních vod ap.).

(31)

Vytvá¯et územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpeËné v˝roby energie z
obnoviteln˝ch zdroj˘, öetrné k ûivotnímu prost¯edí, s cílem minimalizace jejich negativních vliv˘ a
rizik p¯i respektování p¯ednosti zajiötÏní bezpeËného zásobování území energiemi.
Vyhodnocení:
Koncepce územního plánu p¯edpokládá rozvoj decentralizované v˝roby energie z obnoviteln˝ch
zdroj˘, za¯ízení budou souËástí jednotliv˝ch staveb. Plochy a koridory pro lokalizaci velk˝ch
vÏtrn˝ch elektráren (VVE), tj. za¯ízení, jejichû nosn˝ sloup je vyööí neû 35 m nejsou územním
plánem vymezeny a jejich umísùování v ¯eöeném území není p¯ípustné.
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(32)

P¯i stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znev˝hodnÏn˝ch
mÏstsk˝ch Ëástech a v souladu s poûadavky na kvalitní mÏstské struktury, zdravé prost¯edí a
úËinnou infrastrukturu vÏnovat pozornost vymezení ploch p¯estavby.
Vyhodnocení:
Územním plánem nejsou identifikovány, na základÏ proveden˝ch pr˘zkum˘ území, znev˝hodnÏné
Ëásti bytového fondu. Územní plán vymezuje plochy p¯estaveb, které budou pouûity k dostavbám
proluk ve stávající zástavbÏ a k novému rozvoji, v dneöní dobÏ nedostateËnÏ vyuûívan˝ch
hospodá¯sk˝ch areál˘ (plocha p¯estavby P2 a P4).

Pozn.: Vláda »R schválila Politiku územního rozvoje »eské republiky Usnesením Ë. 929 z 20. Ëervence
2009. PÚR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje
území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a se
specifick˝mi problémy mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a koridory
dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a stanovuje ve
vymezen˝ch oblastech kriteria a podmínky pro rozhodování.
2.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚPD vydané krajem
Vzhledem ke zmÏnám legislativního rámce územního plánování bylo zpracováno a dne 7. 11. 2007
zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno Zadání zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Návrh zásad
územního rozvoje Ústeckého kraje byl vydán Zastupitelstvem Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2011 (nabytím
úËinnosti ZÚR ÚK dne 20. 10. 2011).
ad 1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ZAJIäTÃNÍ
UDRéITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
ZÚR Ústeckého kraje definují tyto základní priority rozvoje území:
(1)

Vytvá¯et nástroji územního plánování na území kraje p¯edpoklady pro vyváûen˝ vztah mezi t¯emi
pilí¯i udrûitelného rozvoje: poûadovan˝ smÏr hospodá¯ského rozvoje, úroveÚ ûivotního prost¯edí
srovnatelná s jin˝mi Ëástmi »R a standardy EU a zlepöení parametr˘ sociální soudrûnosti obyvatel
kraje.
Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje jednotlivé plochy funkËního ËlenÏní území tak, aby byl co nejvíce vyuûit
sociální a ekonomick˝ potenciál území. V historick˝ch Ëástech zástavby je podpo¯en polyfunkËní
charakter území, u obytné zástavby je prioritou zachování klidného charakteru sídla. VylouËením
moûností umísùování potencionálnÏ ruöících za¯ízení v území je p¯edcházeno degradaci charakteru
obytného území.

(2)

Stanovovat a dodrûovat limity rozvoje pro vöechny Ëinnosti, které by mohly p¯esahovat meze
únosnosti území (tj. podmínky udrûitelného rozvoje), zp˘sobovat jeho poökození a nebo bránit
rozvoji jin˝ch ûádoucích forem vyuûití území.
Vyhodnocení:
Územní plán se soust¯eÔuje na rozvoj obytného území s navazující obËanskou vybaveností
(p¯eváûnÏ s charakterem sportu, rekreace a ve¯ejné zelenÏ. V sídle se nachází regionálnÏ
v˝znamné za¯ízení obËanského vybavení zdravotního charakteru (Psychiatrická léËebna), které
vyluËuje vyuûívání území pro v˝robní Ëinnosti.

(3)

Dosáhnout zásadního ozdravÏní a markantnÏ viditelného zlepöení ûivotního prost¯edí, a to jak ve
volné krajinÏ, tak uvnit¯ sídel; jako nutné podmínky pro dosaûení vöech ostatních cíl˘ zajiötÏní
udrûitelného rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, stabilita osídlení,
rehabilitace tradiËního lázeÚství, rozvoj cestovního ruchu a dalöí).
Vyhodnocení:
Územní plán se soust¯eÔuje na rozvoj obytného území s navazující obËanskou vybaveností
(p¯eváûnÏ s charakterem sportu, rekreace a ve¯ejné zelenÏ. V sídle se nachází regionálnÏ
v˝znamné za¯ízení obËanského vybavení zdravotního charakteru (Psychiatrická léËebna), které
vyluËuje vyuûívání území pro v˝robní Ëinnosti s negativním dopadem na své okolí.

(4)

PokraËovat v trendu nápravy v minulosti poökozen˝ch a naruöen˝ch sloûek ûivotního prost¯edí
(voda, p˘da, ovzduöí, ekosystémy) a odstraÚování star˝ch ekologick˝ch zátÏûí Ústeckého kraje
zejména v SeveroËeské hnÏdouhelné pánvi, v Kruön˝ch horách a v naruöen˝ch partiích ostatních
Ëástí Ústeckého kraje. Zlepöení stavu sloûek ûivotního prost¯edí v uveden˝ch Ëástech území
povaûovat za prvo¯ad˝ ve¯ejn˝ zájem.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
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(5)

Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné p¯írodní hodnoty zvláötÏ chránÏn˝ch území
(NP, CHKO, MZCHÚ), soustavy chránÏn˝ch území NATURA 2000 (EVL a PO), obecnÏ chránÏn˝ch
území (PPk, VKP, ÚSES).
Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje a chrání zvláötÏ chránÏné a chránÏné Ëásti území zejména návrhem
funkËního ËlenÏní území (plochy p¯írodní, lesní, krajinné zelenÏ). Územní plán vymezuje územní
systém ekologické stability.

(6)

Revitalizovat úseky vodních tok˘, které byly v minulosti v souvislosti s tÏûbou uhlí, rozvojem v˝roby,
nebo urbanizaËním procesem necitlivÏ upravené, p¯eloûené nebo zatrubnÏné. Dosáhnout
v˝razného zlepöení kvality vody v tocích nep¯íznivÏ ovlivnÏn˝ch tÏûebními Ëinnostmi a zejména
chemickou a ostatní pr˘myslovou v˝robou.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(7)

ÚzemnÏ plánovacími nástroji p¯ispÏt k ¯eöení problém˘ vyhláöen˝ch oblastí se zhoröenou kvalitou
ovzduöí z d˘vod˘ p¯ekraËování limit˘ nÏkter˝ch zneËiöùujících látek (zejm. vlivem tÏûby surovin,
energetické a pr˘myslové v˝roby) a v území zasaûen˝ch zejména hlukem zejména z dopravy
(dálniËní a silniËní, ËásteËnÏ i ûelezniËní doprava).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(8)

Vytvá¯et územnÏ plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury, charakterizované
vÏtöí odvÏtvovou rozmanitostí a zv˝öen˝m podílem progresivních v˝rob a sluûeb odpovídající
souËasn˝m ekonomick˝m a technologick˝m trend˘m.
Vyhodnocení:
V sídle se nachází regionálnÏ v˝znamné za¯ízení obËanského vybavení zdravotního charakteru
(Psychiatrická léËebna), které vyluËuje vyuûívání území pro v˝robní Ëinnosti s potenciálem toto
vyuûití ohrozit nebo degradovat. Ve smíöen˝ch územích vöak bude moûné umísùovat dalöí za¯ízení
obËanského vybavení a neruöící v˝roby, zejména pak ve vymezen˝ch plochách p¯estaveb ve
st¯ední Ëásti sídla.

(9)

Nep¯ipustit na území kraje extenzivní jednostrann˝ rozvoj palivoenergetického komplexu a tÏûkého
pr˘myslu, respektovat územnÏ ekologické limity tÏûby hnÏdého uhlí (ÚEL).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(10)

TÏûbu nerostn˝ch surovin v Ústeckém kraji, na jehoû území se vyskytují z celostátního hlediska
v˝znamné palivoenergetické a dalöí surovinové zdroje, pod¯ídit dosahování p¯ijatelné meze
únosnosti zatíûení krajiny, sniûovat celkovou zátÏû území a nep¯ipustit zahájení otvírky více loûisek
souËasnÏ v území s jejich koncentrovan˝m.v˝skytem. Vymezení skladebn˝ch Ëástí ÚSES v ZÚR
Ústeckého kraje a v navazujících územnÏ plánovacích dokumentacích obcí a jejich Ëástí není
taxativním d˘vodem pro p¯ípadné neuskuteËnÏní tÏûby v loûisku nerostn˝ch surovin. P¯i tÏûbÏ
musí b˝t v maximálnÏ moûné mí¯e respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V p¯ípadÏ
omezení funkce ÚSES v d˘sledku tÏûby budou v dokumentacích Povolení k hornické Ëinnosti a
Plán dob˝vání navrûena rekultivaËní opat¯ení dle pokyn˘ p¯ísluöného orgánu ochrany p¯írody.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(11)

Podporovat revitalizaci velkého mnoûství nedostateËnÏ vyuûit˝ch nebo zanedban˝ch areál˘ a ploch
pr˘myslového, zemÏdÏlského, vojenského Ëi jiného p˘vodu (typu brownfield), s cílem dodrûet
funkËní a urbanistickou celistvost sídel a öet¯it nezastavÏné území, kvalitní zemÏdÏlskou p˘du.
Vyhodnocení:
Územním plánem jsou vymezeny plochy p¯estavby zahrnující plochy p˘vodních areál˘
hospodá¯ského zázemí zámeckého areálu. Cílem je revitalizace tÏchto ploch a intenzifikace jejich
vyuûití pro smíöené vyuûití s vylouËením ruöící v˝roby, skladování a v˝robních sluûeb. Nové plochy
v˝roby nejsou územním plánem vymezeny.

(12)

Vyuûít pro rozvojové zámÏry územní rezervy ve stávajících pr˘myslov˝ch zónách a kriticky
posuzovat a usmÏrÚovat dalöí rozvojové zámÏry ekonomick˝ch aktivit na voln˝ch plochách mimo
jiû zastavÏná území.
Vyhodnocení:
Územním plánem nejsou vymezeny plochy v˝roby pr˘myslového charakteru.
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(13)

V souladu s platn˝mi legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhl˝ch omezení územního
rozvoje kraje vypl˝vající z vyhláöen˝ch dob˝vacích prostor˘ (DP) a chránÏn˝ch loûiskov˝ch území
(CHLÚ).
Vyhodnocení:
Území není dotËeno tÏûbou nerostn˝ch surovin, tÏûba nerostn˝ch surovin v území není návrhem
územního plánu umoûnÏna.

(14)

ZamÏ¯it pozornost na podmínky vyuûívání zemÏdÏlsk˝ch území, minimalizovat zábory zejména
nejkvalitnÏjöích zemÏdÏlsk˝ch p˘d, podporovat ozdravná opat¯ení - ochrana proti erozním
úËink˘m vody, vÏtru, p¯ípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbyteËné fragmentaci zemÏdÏlsk˝ch území,
obnovit péËi o dlouhodobÏ nevyuûívaná území, vymezovat území vhodná pro pÏstování biomasy a
rychle rostoucích d¯evin pro energetické úËely aj.
Vyhodnocení:
ÚP Horní Be¯kovice p¯edpokládá umístÏní nové zástavby v okolí zastavÏného území. Z hlediska
moûnosti naplnÏní rozvojov˝ch pot¯eb je navrûené ¯eöení pokládáno za nejlepöí s p¯ihlédnutím k
tomu, ûe dalöí moûná území pro rozvoj jsou silnÏ ovlivnÏna dalöími limity vyuûití území, morfologií
terénu, pop¯. v nich nejsou podmínky pro efektivní zajiötÏní dopravní Ëi technické obsluhy.

(15)

Ve vymezen˝ch rozvojov˝ch oblastech vyuûívat p¯edpoklady pro progresivní v˝voj území, zajiöùovat
územnÏ plánovací p¯ípravu pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s d˘razem na
rozöi¯ování sítÏ hromadné dopravy) a obËanskou vybavenost. Územní rozvoj hospodá¯sk˝ch a
sociálních funkcí provázat s ochranou krajinn˝ch, p¯írodních a kulturních hodnot. Vyuûívat
rozvojov˝ch vlastností tÏchto území ve prospÏch okolních navazujících území.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(16)

Ve vymezen˝ch rozvojov˝ch osách kraje vyuûívat p¯edpoklad˘ pro územní rozvoj tÏchto koridor˘,
zaloûen˝ch zejména na jejich v˝hodné dopravní dostupnosti. Rozvojov˝ch vlastností tÏchto území
vyuûít pro öí¯ení progresivního v˝voje na území celého kraje. SouËasnÏ koncentrací aktivit do tÏchto
koridor˘ öet¯it nezastavÏné území ve volné krajinÏ.
Vyhodnocení:
Geografická poloha ¯eöeného území a její umístÏní na rozvojové ose (OS2 Praha - Ústí nad
Labem, hranice »R) je zohlednÏna v celkovém rozsahu navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch.

(17)

Ve stanoven˝ch specifick˝ch oblastech kraje podporovat ¯eöení jejich územních problém˘,
prosazovat formy územního, hospodá¯ského a sociální rozvoje vyhovující pot¯ebám tÏchto území,
zvláötní pozornost p¯i tom vÏnovat ochranÏ a revitalizaci p¯írodních, krajiná¯sk˝ch a kulturních
hodnot.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(18)

Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického v˝voje v dílËích
územích kraje, p¯edcházet prohlubování neûádoucích regionálních rozdíl˘ a vzniku dalöích
problémov˝ch Ëástí kraje, vyhledávat a uplatÚovat územnÏ plánovací nástroje na podporu rozvoje
tÏchto území, p¯edcházet vzniku prostorovÏ sociální segregace s negativními vlivy na sociální
soudrûnost.
Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje jednotlivé plochy funkËního ËlenÏní území tak, aby byl co nejvíce vyuûit
sociální a ekonomick˝ potenciál území. V historick˝ch Ëástech zástavby je podpo¯en polyfunkËní
charakter území, u obytné zástavby je prioritou zachování klidného charakteru sídla. VylouËením
moûností umísùování potencionálnÏ ruöících za¯ízení (zejm. v˝roby a skladování) v území je
p¯edcházeno degradaci charakteru obytného území.

(19)

Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepöení vnit¯ní provázanosti a funkËnosti
soustavy osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnice D8, úsek˘ silnice I/13,
zkapacitnÏním silnice I/7, p¯estavbou silnice I/27, modernizací a optimalizací hlavních ûelezniËních
tratí, vymezením koridoru Labské vodní cesty mezinárodního v˝znamu aj.).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(20)

Zlepöovat dostupnost krajského mÏsta Ústí nad Labem ze vöech Ëástí kraje p¯i zd˘raznÏní v˝znamu
ve¯ejné dopravy.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
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(21)

Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení okrajov˝ch Ëástí kraje
(zejména oblasti Kruön˝ch hor, äluknovska a podh˘¯í Doupovsk˝ch hor).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(22)

Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním kraj˘m na úseku dopravy a technické infrastruktury
(zejména ve vztazích oblastí DÏËínsko - Liberecko, äluknovsko - Liberecko, Chomutovsko Karlovarsko, Podbo¯ansko - severní PlzeÚsko).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(23)

Zlepöit p¯eshraniËní vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické infrastruktury (v
p¯íhraniËních oblastech Kruön˝ch hor, Labsk˝ch pískovc˘, äluknovského v˝bÏûku a v aglomeraËních
vztazích Teplice, Ústí nad Labem - Dresden a Chomutov, Most - Chemnitz, Zwickau).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(24)

Podporovat zámÏr na vybudování za¯ízení typu - Ve¯ejné logistické centrum (VLC) sledovan˝ nebo
p¯ipravovan˝ v rámci ÚP Lovosic a p¯ilehl˝ch obcí, kter˝ zahrnuje rozvoj dopravního terminálu a
ve¯ejného p¯ístavu s propojením dálniËní, silniËní, ûelezniËní a vodní dopravy.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(25)

Respektovat rozvojové zámÏry na modernizaci a dostavbu tepeln˝ch elektráren na území kraje, bez
p¯ekroËení jejich souhrnné stávající v˝konové kapacity.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(26)

Podpo¯it kombinovanou v˝robu elekt¯iny a tepla ve stávajících a nov˝ch zdrojích, stabilizovat
provozované systémy centrálního zásobování teplem a podpo¯it jejich úËelné rozöi¯ování.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím. Území je ploönÏ plynofikováno.

(27)

Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbou p¯enosové energetické soustavy a
produktovod˘ spolehlivost a dostateËnou kapacitu energetick˝ch dodávek v rámci kraje,
zprost¯edkovanÏ i v rámci »R.
Vyhodnocení:
Územní plán se zamÏ¯uje na ochranu stávajících tras sítí technické infrastruktury.

(28)

Vytvo¯it územnÏ plánovací p¯edpoklady pro zajiötÏní bezpeËné a dostateËné dodávky elektrického
v˝konu do prostoru äluknovského v˝bÏûku.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(29)

Podpo¯it racionální a udrûiteln˝ rozvoj obnoviteln˝ch energetick˝ch zdroj˘, územnÏ regulovat
zámÏry na v˝stavbu velk˝ch vÏtrn˝ch elektráren s ohledem na eliminaci rizik poökození krajinného
rázu a ohroûení rozvoje jin˝ch ûádoucích forem vyuûití území (zejména oblast Kruön˝ch hor).
Vyhodnocení:
Koncepce územního plánu p¯edpokládá rozvoj decentralizované v˝roby energie z obnoviteln˝ch
zdroj˘, za¯ízení budou souËástí jednotliv˝ch staveb. Plochy a koridory pro lokalizaci velk˝ch
vÏtrn˝ch elektráren (VVE), tj. za¯ízení, jejichû nosn˝ sloup je vyööí neû 35 m nejsou územním
plánem vymezeny a jejich umísùování v ¯eöeném území není p¯ípustné.

(30)

V dílËích zejména nÏkter˝ch venkovsk˝ch Ëástech kraje bez dostateËn˝ch místních zdroj˘ vody
(Lounsko, äluknovsko, horské Ëásti kraje), ¯eöit problémy zásobování vodou napojením na
vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
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(31)

ÚzemnÏ plánovacími nástroji vytvá¯et p¯edpoklady pro modernizaci stávajících systém˘ odvádÏní a
ËiötÏní odpadních vod a pro do¯eöení této problematiky v menöích sídlech (do 2000 EO) ve
venkovském prostoru.
Vyhodnocení:
V sídle se nachází Ëistírna odpadních vod, která je územním plánem vymezena a územnÏ
chránÏna. Koncepce ¯eöení p¯edpokládá napojení vÏtöiny nov˝ch staveb na systém splaökové
kanalizace zaústÏn˝ na »OV.

(32)

Vytvá¯et podmínky pro dostupnost sluûeb spoj˘ a telekomunikací podle pot¯eb jednotliv˝ch Ëástí
kraje.
Vyhodnocení:
Koncepce územního plánu umoûÚuje rozvoj sluûeb spoj˘ a telekomunikací na obvyklé úrovni.

(33)

Ve vöech v˝öe uveden˝ch bodech (19 aû 32) musí b˝t územnÏ technické ¯eöení návrh˘ na rozvoj
dopravní a technické infrastruktury provázáno s citlivostí ¯eöení v˘Ëi p¯írodÏ, snahou zachovávat
p¯írodní biodiversitu a s ochranou hodnotné zemÏdÏlské p˘dy. ÿeöením jednotliv˝ch zámÏr˘ a
jejich územní koordinací je t¯eba zamezovat zbyteËné fragmentaci krajiny. V p¯ípadÏ existence
variant nebo alternativ ¯eöení a zmÏn pokládat za kriteria vhodného v˝bÏru: dopravní a technickou
úËinnost zámÏr˘, míru citlivosti ¯eöení v˘Ëi ochranÏ ûivotního prost¯edí, p¯írodních, kulturních a
civilizaËních územních hodnot a respektování cílov˝ch charakteristik vymezen˝ch krajinn˝ch celk˘.
Vyhodnocení:
Územní plán nenavrhuje v krajinÏ stavby dopravní a technické infrastruktury, které by vedly k
znehodnocení p¯írodnÏ cenn˝ch ploch, fragmentaci krajiny a znamenaly znehodnocení
zemÏdÏlské p˘dy.

(34)

Podporovat polycentrick˝ rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy mezi
jednotliv˝mi sídly a racionální st¯ediskové uspo¯ádání sídelní soustavy, souËasnÏ respektovat a
kultivovat specifickou tvá¯nost kaûdého sídla vËetnÏ z¯etele k zachování prostorové oddÏlenosti
sídel. Vytvá¯et p¯edpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovsk˝mi oblastmi.
Vyhodnocení:
Územní plán akcentuje tradiËní v˝znam sídla ve struktu¯e osídlení a dále jej rozvíjí. Vymezuje
jednotlivé plochy funkËního ËlenÏní území tak, aby byl co nejvíce vyuûit sociální a ekonomick˝
potenciál území. V historick˝ch Ëástech zástavby je podpo¯en polyfunkËní charakter území, u
obytné zástavby je prioritou zachování klidného charakteru sídla. VylouËením moûností umísùování
potencionálnÏ ruöících za¯ízení (zejm. v˝roby a skladování) v území je p¯edcházeno degradaci
charakteru obytného území.

(35)

V p¯íhraniËních prostorech »R/SRN podporovat vzájemnÏ v˝hodnou kooperaci a provázanost
sídelních soustav a rekreaËních areál˘.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(36)

Podporovat rychl˝ a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukonËenou tÏûbou hnÏdého
uhlí, se zamÏ¯ením na vznik plnohodnotné polyfunkËní p¯ímÏstské krajiny se zd˘raznÏním sloûky
rekreace, odpovídající specifick˝m vlastnostem a p¯edpoklad˘m konkrétních území.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(37)

Podporovat v˝znamné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeÚství v souladu s moûnostmi a
limity konkrétních území, podporovat rozvoj tÏchto za¯ízení v málo vyuûívan˝ch vhodn˝ch
lokalitách.
Vyhodnocení:
V území není navrûen rozvoj v oblasti cestovního ruchu, rekreace nebo lázeÚství. Vybraná za¯ízení
obËanského vybavení (menöího rozsahu) bude moûné umísùovat ve smíöen˝ch plochách
obytného území.

(38)

Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítÏ cyklostezek a turistick˝ch cest na území
kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou síù tÏchto za¯ízení.
Vyhodnocení:
V území je uzemním plánem vymezena ucelená síù silniËních i místních komunikací vyuûitelná pro
budoucí vedení cyklostezek a turistick˝ch cest.
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(39)

ÚzemnÏ plánovacími nástroji podpo¯it rozvoj a kultivaci lidsk˝ch zdroj˘, rozvoj vzdÏlanosti obyvatel
kraje, posilovat p¯edpoklady k udrûení a získávání kvalifikovan˝ch pracovních sil s orientací na
perspektivní obory ekonomiky.
Vyhodnocení:
Hlavní prioritou územního plánu je podpora rozvoje kvalitního obytného prost¯edí (s vysok˝m
zastoupením za¯ízení obËanské vybavenosti) vytvá¯ející dobré p¯edpoklady pro rozvoj lidského
potenciálu obyvatel území.

(40)

P¯ispÏt vytvá¯ením územnÏ plánovacích p¯edpoklad˘ k ¯eöení problematiky zhoröen˝ch sociálních
podmínek kraje, zhoröen˝ch parametr˘ zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry nezamÏstnanosti,
problematiky skupin obyvatel sociálnÏ slab˝ch, ohroûen˝ch spoleËensk˝m vylouËením.
Vyhodnocení:
Hlavní prioritou územního plánu je podpora rozvoje kvalitního obytného prost¯edí. V území jsou
identifikovány lokality vyûadující p¯estavbu (zmÏnu funkËního a prostorového uspo¯ádání území),
coû v d˘sledku bude p¯edcházet vzniku míst s obyvateli ohroûen˝mi soc. úpadkem a vylouËením.

(41)

Podporovat péËi o typické Ëi v˝jimeËné p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty na území kraje, které
vytvá¯ejí charakteristické znaky území, p¯ispívají k jeho snadné identifikaci a posilují sociální
soudrûnost obyvatel kraje a prestiû kraje.
Vyhodnocení:
ÚP Horní Be¯kovice respektuje známé limity vyuûití území v oblasti kulturních hodnot území (Hora
ÿíp s vyhláöen˝mi ochrann˝mi pásmy, evidované kulturní nemovité památky).
Územní plán identifikuje dalöí v˝znamné stavby vytvá¯ející charakter zástavby a spoluvytvá¯ející
historick˝ kontext osídlení. Koncepce územního plánu chrání stávající historické areály (zámek a
jeho p˘vodní hospodá¯ské zázemí) a posiluje jejich vyuûívání pro ve¯ejné úËely.

(42)

VÏnovat pozornost d˘sledk˘m zmÏn vÏkové struktury obyvatel kraje, které se promítnou do
mÏnících se nárok˘ na technickou a dopravní infrastrukturu, obËanskou vybavenost nad místního
v˝znamu.
Vyhodnocení:
Prioritou ¯eöení územního plánu je ochrana a doplnÏní ploch a za¯ízení obËanského vybavení. V
sídle je zajiötÏna dopravní i technická obsluha území na vysoké úrovni (pitná voda z ve¯ejného
vodovodu, systém splaökové kanalizace zakonËen˝ v ËistírnÏ odpadních vod, ploöná plynofikace
sídla). Tento systém bude rozöi¯ován i do vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch.

(43)

P¯i stanovování územních rozvojov˝ch koncepcí dbát na dostateËnou míru spolupráce s obyvateli a
dalöími uûivateli území, touto cestou dosahovat vyööí míry vyváûenosti ¯eöení mezi hospodá¯sk˝m
rozvojem, ochranou p¯írody a hledisky ovlivÚujícími sociální soudrûnost obyvatel.
Vyhodnocení:
V pr˘bÏhu p¯ípravn˝ch prací byly zjiöùovány poûadavky na zmÏny v území. Územní plán je
po¯izován v souladu s poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘.

(44)

Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
Vyhodnocení:
Územním plánem nejsou dotËeny objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany »R.
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183 Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu
vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.

(45)

ÚzemnÏ plánovacími nástroji realizovat opat¯ení pro minimalizaci rozsahu moûn˝ch materiálních
ökod a ohroûení obyvatel z p˘sobení p¯írodních sil v území a havarijních situací vypl˝vajících z
provozu dopravní a technické infrastruktury a pr˘myslové v˝roby.
Vyhodnocení:
V území nejsou evidována záplavová území, nenacházejí se zde poddolovaná území nebo území
ohroûená sesuvy p˘dy. Koncepce p¯edpokládá zadrûení co nejvÏtöího podílu deöùové vody na
pozemcích jednotliv˝ch staveb.

(46)

Zajistit územní ochranu ploch a koridor˘ pot¯ebn˝ch pro umísùování protipovodÚov˝ch opat¯ení.
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavov˝ch územích jen ve v˝jimeËn˝ch p¯ípadech a zvláöù
zd˘vodnÏn˝ch p¯ípadech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro p¯emístÏní zástavby z území
s vysokou mírou rizika vzniku povodÚov˝ch ökod.
Vyhodnocení:
Území není ohroûeno záplavami vznikajícími vytvo¯ením povodÚové situace regionálního
charakteru. V území není vymezeno záplavové území.
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ad 2. ZPÿESNÃNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOV›CH OBLASTÍ A ROZVOJOV›CH OS VYMEZEN›CH V PÚR
2008 A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZV›äEN›MI POéADAVKY NA ZMÃNY V ÚZEMÍ KTERÉ SV›M
V›ZNAMEM PÿESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NAD MÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY)
ZÚR Ústeckého kraje vymezují ¯eöené území ve shodÏ s PÚR »R 2008 jako: OS2 - ROZVOJOVÁ OSA
PRAHA ÚSTÍ NAD LABEM HRANICE »R/NÃMECKO (DRESDEN).
Pro plánování a usmÏrÚování územního rozvoje ZÚR ÚK zp¯esÚují úkoly pro územní plánování
stanovené v PÚR 2008, takto:
(1)

Podporovat pokrytí území rozvojové osy územními plány, ovÏ¯ovat a zp¯esÚovat ¯eöení problém˘ a
vyuûití rozvojov˝ch p¯íleûitostí územními studiemi a regulaËními plány.
Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje plochy s po¯ízením územní studie jako podmínky pro rozhodování v území
(Ëást zastavitelné plochy Z1).

(2)

ÿeöit územní souvislosti spojené s v˝stavbou chybÏjícího úseku dálnice D8, zejména vÏnovat
pozornost exponovan˝m plochám p¯i dálnici.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(3)

Podporovat revitalizaci nedostateËnÏ vyuûit˝ch nebo zanedban˝ch areál˘ a ploch typu brownfield,
vyuûít územní rezervy ve stávajících pr˘myslov˝ch zónách nad místního v˝znamu.
Vyhodnocení:
V zastavÏném území se nacházejí, v pomÏru v zb˝vajícím zastavÏn˝m Ëástem, rozsáhlé plochy
nedostateËnÏ vyuûívan˝ch hospodá¯sk˝ch areál˘ (b˝v. vrchnostensk˝ dv˘r a pivovar). Územním
plánem jsou tyto plochy vymezeny jako plochy p¯estavby a jsou zde uplatnÏny funkËní a
prostorové regulativy, které zajistí jejich co nejöiröí moûné vyuûití.

(4)

ÿeöit územní souvislosti spojené s plánovan˝m rozvojem ekonomick˝ch aktivit - dopravního
terminálu v Lovosicích (ve¯ejné logistické centrum) a plánovaného rozöí¯ení ve¯ejného p¯ístavu v
Lovosicích.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(5)

Up¯esÚovat ZÚR ÚK a vytvá¯et územní podmínky pro ¯eöení protipovodÚové ochrany v ohroûen˝ch
územích (vË. sev¯eného údolí Labe).
Vyhodnocení:
Území není ohroûeno záplavami vznikajícími vytvo¯ením povodÚové situace regionálního
charakteru.

(6)

Vytvá¯et územní podmínky pro ¯eöení negativních dopad˘ velkoploöné a pohledovÏ exponované
tÏûby surovin.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(7)

TÏûbu nerostn˝ch surovin pod¯izovat dosahování p¯ijatelné meze únosnosti zatíûení krajiny,
sniûovat celkovou zátÏû území a nep¯ipustit zahájení otvírky více loûisek souËasnÏ v území s
koncentrovan˝m v˝skytem. Pro tÏûbu nerostn˝ch surovin uvolÚovat v˝hradní loûiska s ¯eöiteln˝mi
st¯ety zájm˘ a s takov˝mi podmínkami rehabilitace a vyuûití území, které po tÏûbÏ vylouËí
devastující d˘sledky pro území.
Vyhodnocení:
Územním plánem nejsou vymezeny plochy, na kter˝ch by byla moûná tÏûba nerost˘.
Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability, kter˝ je veden p¯es chránÏné
loûiskové území a to tak aby navazoval na ÚSES vymezen˝ v†sousedním sídle (respektive kraji) a
plnÏ respektoval plochy a trasy vymezen˝ch regionálních prvk˘. P¯i p¯ípadné tÏûbÏ tohoto loûiska
by sice doölo ke st¯etu, ale pouze v†krátkodobém horizontu, po dotÏûení loûiska by zde dál vedl
územní systém ekologické stability (kter˝ v†rann˝ch sukcesních stádiích m˘ûe nabídnout velmi
hodnotná spoleËenstva).

(8)

ÿeöit územní souvislosti v˝hledového zámÏru vysokorychlostní ûelezniËní trati (VRT).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
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(9)

Chránit a kultivovat typické a v˝jimeËné p¯írodní, kulturní hodnoty na území rozvojové osy, které
vytvá¯ejí charakteristické znaky území.
Vyhodnocení:
ÚP Horní Be¯kovice respektuje známé limity vyuûití území v oblasti kulturních hodnot území (Hora
ÿíp s vyhláöen˝mi ochrann˝mi pásmy, evidované kulturní nemovité památky). Územní plán
identifikuje dalöí v˝znamné stavby vytvá¯ející charakter zástavby a spoluvytvá¯ející historick˝
kontext osídlení. Územní plán respektuje tradiËní krajinné ËlenÏní ¯eöeného území. Západní
zalesnÏná Ëást území je vymezena jako plocha p¯írodní, v dalöích Ëástech ¯eöeného území je
respektováno tradiËní zemÏdÏlské vyuûívání krajiny. ÚP Horní Be¯kovice vymezuje zemÏdÏlsky
vyuûívané plochy a dále je Ëlení v závislosti na jejich tradiËním charakteru (zahrady a sady). ÚP
zp¯esÚuje a chrání vymezen˝ regionální ÚSES a vymezuje ÚSES na lokální úrovni.
ad 3. ZPÿESNÃNÍ VYMEZENÍ SPECIFICK›CH OBLASTÍ VYMEZEN›CH V PÚR 2008 A VYMEZENÍ
DALäÍCH SPECIFICK›CH OBLASTÍ NAD MÍSTNÍHO V›ZNAMU
ÿeöené území není souËástí specifické oblasti.
ad 4. ZPÿESNÃNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŸ VYMEZEN›CH V PÚR 2008 A VYMEZENÍ PLOCH A
KORIDORŸ NAD MÍSTNÍHO V›ZNAMU, OVLIV“UJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, V»ETNÃ PLOCH A
KORIDORŸ VEÿEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV
PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NAD MÍSTNÍHO V›ZNAMU
ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVÍ
Plochy a koridory pro lokalizaci velk˝ch vÏtrn˝ch elektráren, tj. za¯ízení, jejichû nosn˝ sloup je vyööí
neû 35 m. ZÚR ÚK nevymezují na území Ústeckého kraje konkrétní plochy a koridory pro v˝stavbu
velk˝ch vÏtrn˝ch elektráren a staveb souvisejících.
Pro územnÏ plánovací Ëinnost obcí a rozhodování v území stanovují ZÚR ÚK pro plochy a koridory
velk˝ch vÏtrn˝ch elektráren a souvisejících staveb tyto úkoly:

(2)

Návrhy na lokalizaci ploch a koridor˘ pro v˝stavbu velk˝ch vÏtrn˝ch elektráren a staveb
souvisejících, jako specifick˝ch za¯ízení nadmístního v˝znamu, odpovÏdnÏ posuzovat ve vztahu k
ochranÏ p¯írody, krajiny, ûivotního prost¯edí a krajinného rázu, s ohledem na konkrétní urbanistické,
územnÏ technické a klimatické podmínky.
Vyhodnocení:
ÚP Horní Be¯kovice nevymezuje ûádné plochy ani koridory s†moûností umístÏní velk˝ch vÏtrn˝ch
elektráren. Dle stanoven˝ch podmínek pro vyuûití ploch s†rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití je umístÏní
velk˝ch vÏtrn˝ch elektráren na území obce Horní Be¯kovice vylouËeno.
PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILTY

Pro územní plánování a vyuûívání ploch a koridor˘ pro biocentra a biokoridory nadregionálního a
regionálního ÚSES krajiny stanovují ZUR ÚK tyto úkoly:
(1)

V ÚPD obcí zp¯esÚovat vymezení skladebn˝ch Ëástí (biocenter, biokoridor˘) nadregionálního a
regionálního ÚSES.
Vyhodnocení:
V˝öe uvedené prvky ÚSES jsou v†územním plánu zp¯esnÏny na podkladu katastrální mapy.
Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit p¯ed zmÏnou ve vyuûití území, která by znamenala
sníûení stupnÏ ekologické stability uvnit¯ vymezen˝ch ploch a koridor˘ oproti souËasnému stavu.
Vyhodnocení:
Podmínky pro vyuûití ploch, na kter˝ch se nachází prvky ÚSES, jsou stanoveny v†kapitole e.
v˝rokové Ëásti dokumentace územního plánu tak, aby nedoölo k†ohroûení prvk˘ ÚSES.

(3)

Zejména je nutno chránit plochy biokoridoru p¯ed zástavbou Ëi zmÏnami ve vyuûití území, které by
v budoucnosti znemoûnily souvislé propojení biokoridorem v öí¯i dle metodik ÚSES, aËkoliv v
souËasnosti územní p¯edpoklady pro souvislé propojení existují.
Vyhodnocení:
Pro návrh ploch ÚSES byly vyuûity zejména stávající prvky zelenÏ v†krajinÏ. Územní plán tyto Ëásti
krajiny respektuje a stanovuje podmínky jejich vyuûití tak, aby byla zajiötÏna jejich ochrana.
Jednotlivé prvky lokálního ÚSES jsou navrûeny na podkladu ÚAP a generelu ÚSES tak, aby bylo
moûné vytvo¯it funkËní celek respektující p¯ísluöné zákony a metodiky.
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(4)

Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory
ÚSES p¯ipouötÏt v nezbytn˝ch p¯ípadech za podmínky, ûe nedojde k v˝znamnému sníûení
schopnosti ekosystému odolávat zneËiötÏní, erozi Ëi jiné fyzikální nebo chemické zátÏûi prost¯edí a
zároveÚ nedojde k podstatnému sníûení schopnosti, bez dalöích opat¯ení plnit stabilizující funkce v
krajinÏ.
Vyhodnocení:
Podmínky vyuûití ÚSES byly v†kapitole e ) a f) v˝rokové Ëásti dokumentace územního plánu
stanoveny tak, aby nedoölo k†ohroûení prvk˘ ÚSES.

(5)

Vymezení v†grafické Ëásti ZUR ÚK je v†p¯ípadÏ biokoridor˘ nadregionálních i regionálních
provedeno osou.
Vyhodnocení:
Tento bod se net˝ká ¯eöeného území, neboù ÚP Horní Be¯kovice ¯eöí pouze umístÏní respektive
zp¯esnÏní biocentra

(6)

Biocentra jsou rovnÏû vymezena v†rámci ZUR ÚK zp˘sobem, kter˝ umoûÚuje podrobnÏjöím
zpracováním v†ÚP zp¯esÚovat jejich hranice podle místních podmínek
Vyhodnocení:
ÚP Horní Be¯kovice plnÏ respektuje vymezení ploch a koridor˘ ÚSES. Regionální biocentrum RBC
1482 Pomoklina je územním plánem zp¯esnÏno shodnÏ se ZÚR jako plocha p¯írodní (hranice
biocentra jsou up¯esnÏna shodnÏ s hranicemi pozemk˘).

(7)

P¯i zp¯esÚování vymezení skladebn˝ch Ëástí ÚSES regionální a nadregionální úrovnÏ v˝znamnosti a
p¯i vymezování skladebn˝ch Ëástí lokální úrovnÏ v˝znamnosti v†územních plánech preferovat
¯eöení, které bude minimalizovat st¯ety se zájmy na ochranÏ loûisek nerostn˝ch surovin.
Vyhodnocení:
Tento bod se net˝ká ¯eöeného území, neboù ÚP Horní Be¯kovice ne¯eöí st¯et ÚSES s†loûiskem
nerostn˝ch surovin.

(8)

Skladebné Ëásti ÚSES prioritnÏ stanovovat mimo plochy zajiötÏn˝ch a p¯edpokládan˝ch loûisek
nerost˘ vzhledem k†jejich nep¯emístitelnosti. Tam kde to nebude moûné, respektovat p¯i
vymezování ÚSES na loûiscích stanovené DP.
Vyhodnocení:
Tento bod je ÚP Horní Be¯kovice respektován aû na LBK g, kter˝ ale nelze umístit jinam z†d˘vodu
návaznosti na katastrální území Cítov, kde dále pokraËuje.
Vedení lokálního biokoridoru respektuje dob˝vací prostor, vede pouze p¯es v˝hradní loûisko, kde
by po odtÏûení a následné rekultivaci biokoridor plnil sv˘j úËel tj. zajistil by prostupnost krajiny a
návaznost jednotliv˝ch systém˘ ekologické stability nejen na ¯eöeném území ale i za jeho
hranicemi a také za hranicemi kraje.

(9)

Pokrytí vymezen˝ch biocenter a biokoridor˘ do loûisek nerostn˝ch surovin se vzájemnÏ nevyluËuje,
protoûe skladebné Ëásti ÚSES nejsou p¯ekáûkou vyuûívání loûisek nerost˘ takov˝m zp˘sobem, kter˝
zajistí vzájemnou koexisteci tÏûby loûisek nerost˘ s†funkce ÚSES p¯i probíhající tÏûbÏ nebo zajistí
budoucí obnovu doËasnÏ omezené funkce ÚSES
Vyhodnocení:
Na plochách po vytÏûení loûisek vznikají vÏtöinou zajímavá suchomilná spoleËenstva. P¯ípadné
rekultivaËní zásahy do ploch pro vytÏûení loûisek jsou p¯edmÏtem dalöích ¯ízení s†orgánem
ochrany p¯írody a krajiny, kter˝ dohlíûí na naplÚovaní rekultivaËního plánu Ëi jeho zmÏny právÏ
s†ohledem na sukcesní procesy v†krajinÏ

(10)

Vymezení skladebn˝ch Ëástí ÚSES v†ZUR ÚK a v†navazujících ÚPD obcí a jejich Ëástí není taxativním
d˘vodem pro p¯ípadné neuskuteËnÏní tÏûby v†loûisek nerostn˝ch surovin.
Vyhodnocení:
Loûisko i ÚSES z˘stalo v†územním plánu zachováno, Návrh ¯eöení je koncipován tak, aby byly v
maximální moûné mí¯e respektovány nároky vöech uûivatel˘ území tj. osídlení, doprava,
zemÏdÏlská v˝roba, tÏûba nerostn˝ch surovin ap.
ad 5. UPÿESNÃNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PÿÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZA»NÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE

(1)

Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot p¯írodního a krajinného prost¯edí na území Ústeckého kraje
povaûovat za prvo¯ad˝ ve¯ejn˝ zájem. Stanovovat a dodrûovat limity rozvoje pro vöechny aktivity,
které by mohly zp˘sobovat poökození tÏchto hodnot (zejména se t˝ká tÏûby hnÏdého uhlí a
ostatních nerostn˝ch surovin, energetiky - vËetnÏ obnoviteln˝ch zdroj˘, dále tÏûké pr˘myslové
v˝roby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).
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Vyhodnocení:
Ochrana p¯írodních, civilizaËních a kulturních hodnot území, vËetnÏ urbanistického,
architektonického a archeologického dÏdictví, je zajiötÏna zejména návrhem funkËního ËlenÏní
území. St¯ední Ëásti sídla jsou vymezeny jako polyfunkËní plochy obytného charakteru a plochy
obËanského vybavení s regulativy prostorového uspo¯ádání, které chrání historick˝ a urbanistick˝
charakter území. Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale
udrûitelného rozvoje území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území
nezastavitelného území v závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od
ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s
bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi). Plochy v˝roby a skladování, tÏûby nerostn˝ch surovin a dalöích
okolí, ve zv˝öené mí¯e, zatÏûujících Ëinností nejsou vymezeny.
(2)

Zohlednit znaËn˝ vzr˘st potenciálu p¯írodních hodnot Kruön˝ch hor, které se po p¯estálé ekologické
krizi zotavují. Koordinovat opat¯ení na ochranu Kruön˝ch hor s postupem orgán˘ územního
plánování Saska. Zvaûovat perspektivní moûnost sjednocující velkoploöné formy ochrany Kruön˝ch
hor. Ochránit Kruöné hory p¯ed necitlivou v˝stavbou velk˝ch vÏtrn˝ch elektráren, které mohou
znehodnotit krajinn˝ ráz rozsáhl˝ch Ëástí hor.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(3)

TÏûbu nerostn˝ch surovin pod¯izovat dosahování p¯ijatelné meze únosnosti zatíûení krajiny,
sniûovat celkovou zátÏû území a nep¯ipustit zahájení otvírky více loûisek souËasnÏ v území s
koncentrovan˝m v˝skytem. UvolnÏní nového loûiska pro tÏûbu nerostn˝ch surovin (v˝hradních a
v˝znamn˝ch nev˝hradních nerost˘) je vûdy podmínÏno komplexním posouzením místní situace,
vy¯eöením st¯et˘ zájm˘, vËetnÏ stanovení takov˝ch podmínek rehabilitace a vyuûití území po tÏûbÏ,
které vylouËí devastaËní d˘sledky pro území. V prostorech s koncentrovanou tÏûební aktivitou je
v˝znamn˝m podmiÚujícím hlediskem ukonËení a zahlazení d˘sledk˘ tÏûby v jiné tÏûební lokalitÏ.
Vyhodnocení:
V území nejsou vymezeny plochy, na kter˝ch by byla p¯ípustná tÏûba nerostn˝ch surovin. Tím jsou
vytvo¯eny p¯edpoklady pro ponechání dostateËné rezervní surovinové základny pro pot¯eby
budoucího vyuûití.

(4)

Stávající vyuûívaná v˝hradní a nev˝hradní loûiska povaûovat za územnÏ stabilizovaná. V souladu s
platn˝mi právními p¯edpisy dodrûovat zásady hospodárného vyuûití zásob ve vyuûívan˝ch
v˝hradních a nev˝hradních loûiscích a vytvá¯et p¯edpoklady pro ponechání dostateËné rezervní
surovinové základny pro pot¯eby budoucího vyuûití.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(5)

HospodárnÏ vyuûívat nerostné suroviny se z¯etelem na reálnÏ disponibilní zásoby, kvalitativní
charakteristiky, ûivotnosti zásob stávajících loûisek pro nezbytnou pot¯ebu, v souladu s principy
udrûitelného rozvoje území kraje.
Vyhodnocení:
V území nejsou vymezeny plochy, na kter˝ch by byla p¯ípustná tÏûba nerostn˝ch surovin. Tím jsou
vytvo¯eny p¯edpoklady pro ponechání dostateËné rezervní surovinové základny pro pot¯eby
budoucího vyuûití.

(6)

Zásoby hnÏdého uhlí v severoËeské hnÏdouhelné pánvi povaûovat za jeden z v˝znamn˝ch
surovinov˝ch zdroj˘ pro v˝robu elektrické energie a pro dalöí v˝robní odvÏtví v »R.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(7)

Vytvá¯et podmínky pro vznik nov˝ch p¯írodních hodnot formou rekultivace rozsáhl˝ch prostor
zasaûen˝ch tÏûbou hnÏdého uhlí (a dalöích surovin). DokonËovat rekultivace v b˝val˝ch lomech
Most a Chaba¯ovice a na vnÏjöích v˝sypkách Radovesice a Pokrok. PokraËovat a dále p¯ipravovat
rekultivace provozovan˝ch lom˘ »SA, Bílina, Libouö a Vröany - zohledÚovat specifické podmínky a
p¯edpoklady v jednotliv˝ch lokalitách (urbanistická poloha, hodnoty území, na které lze navázat,
územnÏ technické moûnosti).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(8)

Revitalizovat úseky vodních tok˘, které byly v minulosti v souvislosti s tÏûbou uhlí, rozvojem v˝roby,
nebo urbanizaËním procesem necitlivÏ upravené, p¯eloûené nebo zatrubnÏné (¯eka Bílina v
ErvÏnickém koridoru). Dosáhnout zlepöení kvality vody v tocích dosud ovlivnÏn˝ch tÏûebními
Ëinnostmi a pr˘myslovou v˝robou.
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Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Chránit, kultivovat a rozvíjet p¯írodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou ochranou krajiny
a p¯írody, v územích charakterizovan˝ch jako dynamická a harmonická krajina, dále v
exponovan˝ch koridorech podél v˝znamn˝ch vodních tok˘ a v oblastech p¯i v˝znamn˝ch vodních
plochách.
Vyhodnocení:
Územním plánem jsou identifikovány a návrhem funkËního ËlenÏní chránÏny hlavní plochy
krajinné zelenÏ.
(10)

Skladebné Ëásti regionálního a nadregionálního ÚSES chránit p¯ed zásahy, které by znamenaly
sníûení úrovnÏ jejich ekologické stability, up¯esÚovat vymezení skladebn˝ch Ëástí ÚSES v ÚPD obcí,
postupnÏ p¯istupovat ke zpracování projekt˘ ÚSES a k jejich realizaci, zejména vmístech, kde je
provázanost systému naruöena.
Vyhodnocení:
Regionální ÚSES je územním plánem zp¯esnÏn zcela ve shodÏ s nad¯azenou územnÏ plánovací
dokumentací. Územním plánem je vymezen místní systém ekologické stability, je provÏ¯ena jeho
návaznost na území okolních obcí.

(11)

ZamÏ¯it pozornost na podmínky vyuûívání zemÏdÏlsk˝ch území - zachování jedineËnosti kulturní
krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnÏjöích zemÏdÏlsk˝ch p˘d; podporovat ozdravná
opat¯ení - ochrana proti erozním úËink˘m vody, vÏtru a p¯íprava na realizaci ÚSES, zv˝öení
prostupnosti zemÏdÏlské krajiny, zamezení její zbyteËné fragmentace; obnovit péËi o dlouhodobÏ
nevyuûívaná území; vymezovat území vhodná pro pÏstování biomasy a rychle rostoucích d¯evin
pro technické a energetické úËely - nevymezovat vöak tento zp˘sob vyuûití území ve zvláötÏ
chránÏn˝ch velkoploön˝ch územích (NP, CHKO).
Vyhodnocení:
ÿeöené území je oblastí s v˝skytem velmi kvalitních zemÏdÏlsk˝ch p˘d za¯azen˝ch do I. a II. t¯ídy
p¯ednosti v ochranÏ. Tyto p˘dy se nacházení také na velké Ëásti zastavÏného území a jeho
nejbliûöího okolí a jsou proto návrhem zastaviteln˝ch ploch dotËeny. Prostupnost krajiny je
zajiötÏna vymezením hlavních p¯ístupov˝ch, zemÏdÏlsky a rekreaËnÏ vyuûívan˝ch cest jako ploch
místních komunikací.
Pro up¯esnÏní územních podmínek ochrany a rozvoje civilizaËních hodnot území kraje se stanovují
tyto úkoly pro územní plánování:

(12)

Respektovat rozsah rozvojov˝ch oblastí, os a specifick˝ch oblastí kraje vymezen˝ch v ZÚR ÚK.
Ostatní Ëásti kraje pokládat za stabilizované s p¯irozenou mírou rozvoje.
Vyhodnocení:
Geografická poloha ¯eöeného území a její umístÏní na rozvojové ose (OS2 Praha - Ústí nad
Labem, hranice »R) je zohlednÏna v celkovém rozsahu navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch.

(13)

V rozhodování o vyuûití území a lokalizaci zásadních investic vycházet z pot¯eby sladÏní
administrativnÏ správní role center a jejich skuteËného v˝znamu jako pracovních a obsluûn˝ch
center.
Vyhodnocení:
V území nejsou plánovány zásadní investice nad místního v˝znamu, vymezené zastavitelné plochy
slouûí místním zájm˘m nebo jde o rozöí¯ení stávajících areál˘ (Psychiatrická léËebna Horní
Be¯kovice).

(14)

Posilovat v˝znam nadregionálního centra Ústí nad Labem v kooperaci s rozvojem regionálního
centra Teplice.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(15)

Stabilizovat (p¯imÏ¯en˝m zp˘sobem i doplnit nebo obnovit) sídelní strukturu v pánevní oblasti,
zamezit dalöímu zániku sídel nebo jejich Ëástí v p¯edpolí Ëinn˝ch dol˘.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(16)

Podporovat vzájemnÏ v˝hodnou provázanost a kooperaci sídel v p¯íhraniËním prostoru »R a SRN.
Vyhodnocení:
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Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
(17)

Podporovat a up¯ednostÚovat revitalizaci nedostateËnÏ vyuûit˝ch nebo zanedban˝ch areál˘ a ploch
pr˘myslového, zemÏdÏlského, vojenského Ëi jiného p˘vodu typu tzv. brownfield, p¯ed zakládáním
nov˝ch pr˘myslov˝ch ploch ve volné krajinÏ.
Vyhodnocení:
Územním plánem jsou vymezeny plochy p¯estavby zahrnující plochy p˘vodních areál˘
hospodá¯ského zázemí zámeckého areálu. Cílem je revitalizace tÏchto ploch a intenzifikace jejich
vyuûití pro smíöené vyuûití s vylouËením ruöící v˝roby, skladování a v˝robních sluûeb. Nové plochy
v˝roby nejsou územním plánem vymezeny.

(18)

Chránit p¯ed nevhodn˝m vyuûitím a v pot¯ebném rozsahu rozvíjet území intenzivní p¯ímÏstské
rekreace a rekreace ve volné krajinÏ.
Vyhodnocení:
Nová zástavba v krajinÏ není vymezena.

(19)

Respektovat program modernizace a dostavby tepeln˝ch elektráren, bez p¯ekroËení jejich souhrnné
stávající v˝konové kapacity.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(20)

Kriticky posuzovat a zohledÚovat zámÏry na doplnÏní energetick˝ch p¯enosov˝ch vedení pro
zajiötÏní vyööí míry spolehlivosti a bezpeËnosti dodávek na území kraje a zv˝öení p¯enosové
kapacity soustavy ve vztahu k »R i k sousedícím stát˘m (VVN, VVTL).
Vyhodnocení:
Stávající nad¯azená vedení sítí technické infrastruktury jsou chránÏna (VVTL plynovod), vymezení
tras technické infrastruktury nad místního v˝znamu není poûadováno.

(21)

Podporovat realizaci ochrann˝ch opat¯ení zvyöující míru zabezpeËení civilizaËních hodnot kraje
proti záplavám a dalöím hrozbám katastrofick˝ch situací.
Vyhodnocení:
Území není ohroûeno záplavami vznikajícími vytvo¯ením povodÚové situace regionálního
charakteru.

(22)

Podporovat dotvo¯ení ucelen˝ch plnÏ funkËních silniËních a ûelezniËních dopravních systém˘
(zejména dostavba silnice I/13, dostavba Dálnice D8, dostavba R6, zkapacitnÏní silnice R7,
modernizace ûelezniËní infrastruktury, zámÏr na v˝stavbu vysokorychlostní ûelezniËní tratÏ a jiné).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(23)

Zohlednit zámÏry na zlepöení plavebních podmínek na Labi v úseku St¯ekov – hranice okres˘ Ústí
nad Labem / DÏËín a respektovat koridor Labské vodní cesty mezinárodního v˝znamu v úseku
hranice okres˘ Ústí nad Labem / DÏËín - státní hranice »R / SRN – p¯i respektování podmínek
ochrany p¯írody a krajiny.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(24) Sledovat a respektovat dlouhodob˝ zámÏr na pr˘tah vysokorychlostní trati VRT územím kraje.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Pro up¯esnÏní územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje se stanovují
tyto úkoly pro územní plánování:
(25)

ZohledÚovat navrhovaná chránÏná území: nap¯. krajinné památkové zóny, mÏstské památkové
zóny, vesnické památkové zóny a archeologické památkové rezervace.
Vyhodnocení:
ÚP Horní Be¯kovice respektuje známé limity vyuûití území v oblasti kulturních hodnot území (Hora
ÿíp s vyhláöen˝mi ochrann˝mi pásmy, evidované kulturní nemovité památky).

(26) Mezi památkové hodnoty zahrnovat téû doklady industriálního v˝voje kraje, vyhledávat a chránit
vhodné objekty a areály tohoto typu hodnot, sledovat moûnosti jejich vyuûití v nov˝ch
podmínkách.
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Vyhodnocení:
Územní plán identifikuje dalöí v˝znamné stavby vytvá¯ející charakter zástavby a spoluvytvá¯ející
historick˝ kontext osídlení.
(27) Chránit a rozvíjet hodnoty jedineËné kulturní krajiny kraje, pozornost zamÏ¯ovat na ochranu
obzorov˝ch linií horsk˝ch masiv˘, krajinn˝ch dominant, v˝znaËn˝ch v˝hledov˝ch bod˘ a
pohledov˝ch os, typick˝ch a znám˝ch vedut sídel apod. V této souvislosti ochránit Kruöné hory
p¯ed necitlivou v˝stavbou velk˝ch vÏtrn˝ch elektráren, které mohou znehodnotit krajinn˝ ráz
rozsáhl˝ch Ëástí hor.
Vyhodnocení:
Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby z˘stal zachován celkov˝ obraz sídla a jeho zasazení do
krajinného rámce.
(28) PrioritnÏ zajiöùovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot krajiny v oblastech v˝znamn˝ch pro
rekreaci a cestovní ruch, v oblastech navázan˝ch na velké koncentrace obyvatel - jádra mÏstsk˝ch
zón a p¯ímÏstské oblasti, v koridorech p¯i v˝znamn˝ch dopravních tazích, v oblastech které jsou
poznamenány vlivy tÏûby surovin a pr˘myslové v˝roby.
Vyhodnocení:
Koncepce územního plánu chrání stávající historické areály (zámek a jeho p˘vodní hospodá¯ské
zázemí) a posiluje jejich vyuûívání pro ve¯ejné úËely.
(29) Podpo¯it spoleËensk˝ zájem o pr˘bÏh rozsáhl˝ch rekultivaËních zámÏr˘ na území s probíhající
tÏûbou surovin – zejména hnÏdého uhlí, formou zajiötÏní dopravní dostupnosti a úpravy
panoramatick˝ch v˝hledov˝ch míst s informaËní základnou t˝kající se postupn˝ch krok˘ rekultivace
a revitalizace poökozené krajiny.
Vyhodnocení:
Území není dotËeno tÏûbou nerostn˝ch surovin, tÏûba nerostn˝ch surovin v území není návrhem
územního plánu umoûnÏna.
(30)

P¯i navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojov˝ch zámÏr˘ nad místního v˝znamu sledovat
hledisko respektování krajinného rázu a krajinn˝ch hodnot, nep¯ipouötÏt zbytné v˝razové nebo
funkËnÏ konkurenËní zámÏry.
Vyhodnocení:
Území není dotËeno poûadavky na realizaci zámÏr˘ nad místního v˝znamu.

(31)

Sledovat moûnost obnovy historick˝ch fenomén˘ – obnovení pr˘hled˘, dominant, odstranÏní
negativních civilizaËních prvk˘ poökozujících krajinn˝ ráz, majících nevhodné vazby v˘Ëi krajinn˝m
nebo památkov˝m hodnotám.
Vyhodnocení:
Územní plán neidentifikuje v území v˝skyt negativních civilizaËních prvk˘ poökozujících krajinn˝
ráz.
ad 6. VYMEZENÍ CÍLOV›CH CHARAKTERISTIK KRAJINY
ZÚR Ústeckého kraje ¯adí krajinu ¯eöeného území do krajinného celku SeveroËeské níûiny a pánve
(13). DílËí kroky naplÚování cílov˝ch charakteristik krajiny:

a)

respektovat zemÏdÏlství jako urËující krajinn˝ znak krajinného celku, lokálnÏ s typick˝m tradiËním
zamÏ¯ením (chmela¯ství, vina¯ství, ovocná¯ství, zeliná¯ství),
Vyhodnocení:
Územní plán respektuje tradiËní krajinné ËlenÏní ¯eöeného území. Západní zalesnÏná Ëást území je
vymezena jako plocha p¯írodní, v dalöích Ëástech ¯eöeného území je respektováno tradiËní
zemÏdÏlské vyuûívání krajiny. ÚP Horní Be¯kovice vymezuje zemÏdÏlsky vyuûívané plochy a dále
je Ëlení v závislosti na jejich tradiËním charakteru (zahrady a sady).

b)

napravovat naruöení krajinn˝ch hodnot zp˘sobené velkoploön˝m zemÏdÏlsk˝m hospoda¯ením,
prioritnÏ realizovat nápravná opat¯ení smÏ¯ující k obnovÏ ekologické rovnováhy,
Vyhodnocení:
ÚP chrání vymezen˝ regionální ÚSES a vymezuje ÚSES na lokální úrovni.

c)

napravovat Ëi zmírÚovat naruöení krajiny lokálnÏ postiûené zejména velkoploönou tÏûbou
ötÏrkopísk˘, vápenc˘ Ëi umístÏním rozsáhl˝ch rozvojov˝ch zón ve volné krajinÏ, tÏûbu nerostn˝ch
surovin koordinovat s rekultivacemi, tak aby se postupnÏ sniûovalo zatíûení území tÏûebními
aktivitami,
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Vyhodnocení:
Krajina v ¯eöeném území není dotËena tÏûbou nerostn˝ch surovin. TÏûba nerostn˝ch surovin v
území není p¯ípustná.
d)

stabilizovat venkovské osídlení v˝znamné pro naplÚování cílov˝ch charakteristik krajiny,
Vyhodnocení:
ÚP je zamÏ¯en na vymezení obytn˝ch ploch, nové plochy pro v˝robu nejsou vymezeny (umísùování
neruöící v˝roby je moûné pouze v rámci smíöen˝ch obytn˝ch ploch).

e)

uváûlivÏ rozvíjet v˝robní funkce tak, aby nedocházelo k negativním zmÏnám p¯írodního a
krajinného prost¯edí,
Vyhodnocení:
ÚP nevymezuje nové plochy pro v˝robu, v˝robní funkce je p¯ipuötÏna pouze jako neruöící
v†plochách smíöen˝ch obytn˝ch.

f)

individuálnÏ posuzovat navrhované zmÏny vyuûití území a zamezovat takov˝m zmÏnám, které by
krajinn˝ ráz mohly poökozovat.
Vyhodnocení:
Navrhované zmÏny územního plánu nepoökozují krajinn˝ ráz.
ad 7. VYMEZENÍ VPS, VPO, K ZAJIäçOVÁNÍ OBRANY A VYMEZENÍ ASANA»NÍCH ÚZEMÍ NAD
MÍSTNÍHO V›ZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŸM A STAVBÁM VYVLASTNIT
ZÚR Ústeckého kraje v ¯eöeném území nevymezují ve¯ejnÏ prospÏöné stavby nebo opat¯ení.
ad 8. STANOVENÍ POéADAVKŸ NADMÍSTNÍHO V›ZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNÃ PLÁNOVACÍ
»INNOSTI OBCÍ A NA ÿEäENÍ V ÚZEMNÃ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S
PÿIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY
ZÚR Ústeckého kraje stanovuje poûadavky na koordinaci koridor˘ a ploch vymezen˝ch
nadregionálních a regionálních skladebn˝ch Ëástí ÚSES (Regionální biocentrum RBC 1482
Pomoklina).
Vyhodnocení:
ÚP Horní Be¯kovice plnÏ respektuje vymezení ploch a koridor˘ ÚSES. Regionální biocentrum RBC
1482 Pomoklina je vymezeno shodnÏ se ZÚR jako plocha p¯írodní.

3)

Soulad s†cíli a úkoly územního plánování, zejména s†poûadavky na ochranu architektonick˝ch
a urbanistick˝ch hodnot v†území a poûadavky na ochranu nezastavÏného území
Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

§18 odst.1 stavebního zákona - Cílem územního plánování je vytvá¯et p¯edpoklady pro v˝stavbu a
pro udrûiteln˝ rozvoj území, spoËívající ve vyváûeném vztahu podmínek pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí, pro
hospodá¯sk˝ rozvoj a pro soudrûnost spoleËenství obyvatel území a kter˝ uspokojuje pot¯eby souËasné
generace, aniû by ohroûoval podmínky ûivota generací budoucích.
ÚP Horní Be¯kovice byl navrûen na základÏ pr˘zkum˘ a rozbor˘, které charakterizovaly souËasn˝
stav a zároveÚ potenciál rozvoje území, s cílem dosaûení p¯edpoklad˘ pro novou v˝stavbu v†závislosti na
poptávce podle schváleného Zadání. ZároveÚ byl územní plán navrûen s cílem zajistit udrûiteln˝ rozvoj
¯eöeného území, tzn., ûe návrh ûádn˝m zp˘sobem negativnÏ neovlivÚuje zabezpeËení trvalého souladu
vöech hodnot území – p¯írodních, civilizaËních a kulturních, Ëímû umoûÚuje naplÚování princip˘
udrûitelného rozvoje. Jsou respektovány poûadavky na úËinnou ochranu ûivotního prost¯edí a jeho
hlavních sloûek – p˘dy, vody a ovzduöí, vËetnÏ vymezení prvk˘ územního systému ekologické stability.
Návrh územního plánu vytvá¯í podmínky pro zajiötÏní stabilizace a posílení vöech t¯í pilí¯˘ udrûitelného
rozvoje formou návrhu ploch pro bydlení, v˝robu a skladování a dále návrhem ploch v krajinÏ, které
zajistí stabilizaci p¯írodních podmínek v zemÏdÏlsky obhospoda¯ované krajinÏ.
§18 odst. 2 stavebního zákona - Územní plánování zajiöùuje p¯edpoklady pro udrûiteln˝ rozvoj
území soustavn˝m a komplexním ¯eöením úËelného vyuûití a prostorového uspo¯ádání území s cílem
dosaûení obecnÏ prospÏöného souladu ve¯ejn˝ch a soukrom˝ch zájm˘ na rozvoji území. Za tím úËelem
sleduje spoleËensk˝ a hospodá¯sk˝ potenciál rozvoje.
ÚP Horní Be¯kovice nevymezuje (aû na drobné proluky a doplnÏní urbanistické struktury obce)
ûádné nové zastavitelné plochy, které by jiû nebyly souËásti dosud platné územnÏ plánovací
dokumentace, p¯iËemû p¯i vymezování ploch byla respektována PÚR »R a ZÚR UK. Vzhledem k
charakteru ¯eöeného území lze na základÏ návrhu územního plánu oËekávat mírné zlepöení
hospodá¯ského pilí¯e. Vyváûenost vöech t¯í pilí¯˘ (tedy vztahu podmínek pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí,
hospodá¯sk˝ rozvoj a pro soudrûnost spoleËenství obyvatel) je naplÚována nov˝mi plochami pro bydlení,
o které je zde dlouhodobÏ zájem.
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§18 odst. 3 stavebního zákona - Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona
koordinují ve¯ejné i soukromé zámÏry zmÏn v území, v˝stavbu a jiné Ëinnosti ovlivÚující rozvoj území a
konkretizují ochranu ve¯ejn˝ch zájm˘ vypl˝vajících ze zvláötních právních p¯edpis˘.
ÚP Horní Be¯kovice byl zpracován v souladu s poûadavky uveden˝mi v Zadání, v návrhu byly tyto
poûadavky respektovány a doölo ke koordinaci ve¯ejn˝ch i soukrom˝ch zájm˘ v území. Byly v maximální
moûné mí¯e respektovány limity v území (ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury, OP NKP
ÿíp apod. ). U ploch, které jsou tÏmito limity dotËeny, jsou stanoveny podmínky vyuûití tÏchto ploch tak,
aby bylo moûné v následn˝ch ¯ízeních tyto st¯ety vy¯eöit nebo v maximální moûné mí¯e eliminovat.
§18 odst. 4 stavebního zákona - Územní plánování ve ve¯ejném zájmu chrání a rozvíjí p¯írodní,
kulturní a civilizaËní hodnoty území, vËetnÏ urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví.
P¯itom chrání krajinu jako podstatnou sloûku prost¯edí ûivota obyvatel a základ jejich totoûnosti. S
ohledem na to urËuje podmínky pro hospodárné vyuûívání zastavÏného území a zajiöùuje ochranu
nezastavÏného území a nezastaviteln˝ch pozemk˘. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na
potenciál rozvoje území a míru vyuûití zastavÏného území.
V ÚP Horní Be¯kovice je zakotvena ochrana veöker˝ch evidovan˝ch p¯írodních, kulturních i
civilizaËních hodnot území. ÚP vymezuje zastavÏné území se stabilizovan˝mi plochami a navrhuje
p¯estavbové plochy do proluk v†zastavÏném území a v†návaznosti na zastavÏné území sídla pak i nové
zastavitelné plochy. Pro tyto plochy jsou definovány podmínky vyuûití tak, aby byl zachován charakter
stávající zástavby, urËen˝ p¯eváûnÏ sousedícími obytn˝mi plochami, stejnÏ tak jsou podmínky vyuûití
stanoveny pro krajinu s†cílem zachování a ochrany jejích hodnot. ÚP tak vytvá¯í p¯edpoklady pro
v˝stavbu a udrûiteln˝ rozvoj území, respektuje†principy rozvoje sídelní struktury a zachovává
akceptovateln˝m zp˘sobem krajinn˝ ráz vËetnÏ prostupnosti území, p¯ijatelnou intenzitu vyuûití území,
vazbu na sociální infrastrukturu a vazbu na dopravní systémy.
§18 odst. 5 stavebního zákona - V nezastavÏném území lze v souladu s jeho charakterem
umisùovat stavby, za¯ízení, a jiná opat¯ení pouze pro zemÏdÏlství, lesnictví, vodní hospodá¯ství, tÏûbu
nerost˘, pro ochranu p¯írody a krajiny, pro ve¯ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro sniûování
nebezpeËí ekologick˝ch a p¯írodních katastrof a pro odstraÚování jejich d˘sledk˘, a dále taková technická
opat¯ení a stavby, které zlepöí podmínky jeho vyuûití pro úËely rekreace a cestovního ruchu, nap¯íklad
cyklistické stezky, hygienická za¯ízení, ekologická a informaËní centra. Uvedené stavby, za¯ízení a jiná
opat¯ení vËetnÏ staveb, které s nimi bezprost¯ednÏ souvisejí vËetnÏ oplocení, lze v nezastavÏném území
umisùovat v p¯ípadech, pokud je územnÏ plánovací dokumentace v˝slovnÏ nevyluËuje.
ÚP Horní Be¯kovice nevyluËuje stavby, za¯ízení a jiná opat¯ení, uvedené v tomto odstavci
stavebního zákona. Podmínky vyuûití území byly stanoveny s ohledem na stávající urbanistickou
strukturu sídla a charakter a vyuûití nezastavÏného území, jehoû dominantní funkcí je v polabské krajinÏ
zemÏdÏlství.
§18 odst. 6 stavebního zákona - Na nezastaviteln˝ch pozemcích lze v˝jimeËnÏ umístit technickou
infrastrukturu zp˘sobem, kter˝ neznemoûní jejich dosavadní uûívání.
Podmínky vyuûití území byly stanoveny tak, aby bylo moûné v rámci vöech ploch s rozdíln˝m
zp˘sobem vyuûití území umoûnÏno realizovat nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu a to jak v
zastavÏném, tak nezastavÏném území.
Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování
a)
-

b)
-

c)
-

d)

§19 odst. 1 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je zejména:
zjiöùovat a posuzovat stav území, jeho p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty,
ÚP Horní Be¯kovice byly provÏ¯eny a zohlednÏny hodnoty ¯eöeného území, jako podklad pro
územní plán byly pouûity zejména ÚAP ORP Roudnice nad Labem a dále vlastní pr˘zkum
projektanta územního plánu. Graficky vyjád¯itelné hodnoty (které jsou Ëasto i limitem vyuûití
území) jsou znázornÏny v KoordinaËním v˝krese.
stanovovat koncepci rozvoje území, vËetnÏ urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,
ÚP Horní Be¯kovice stanovil koncepci rozvoje ¯eöeného území se zohlednÏním jeho souËasného
stavu, potenciálu a ochranÏ veöker˝ch hodnot v†území. P¯i návrhu ÚP byl rovnÏû zohlednÏn
stávající demografick˝ v˝voj ¯eöeného území a jeho poloha v rozvojové ose republikového
v˝znamu OS2.
provÏ¯ovat a posuzovat pot¯ebu zmÏn v území, ve¯ejn˝ zájem na jejich provedení, jejich p¯ínosy,
problémy, rizika s ohledem nap¯íklad na ve¯ejné zdraví, ûivotní prost¯edí, geologickou stavbu
území, vliv na ve¯ejnou infrastrukturu a na její hospodárné vyuûívání,
ÚP Horní Be¯kovice navrhuje zastavitelné plochy v souladu s vyhodnocením pot¯eby vymezení
zastaviteln˝ch ploch a v souladu s aktuálními poûadavky obce a podnÏty vznesen˝mi k zadání
územního plánu, p¯iËemû vöak návrh zastaviteln˝ch ploch vychází z dosud platného územního
plánu. Cílem je zachování právní jistoty v†území a kontinuity územního plánování v ¯eöeném
území s minimalizací následn˝ch zmÏn
stanovovat urbanistické, architektonické a estetické poûadavky na vyuûívání a prostorové
uspo¯ádání území a na jeho zmÏny, zejména na umístÏní, uspo¯ádání a ¯eöení staveb,
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-

ÚP Horní Be¯kovice navrhuje plochy zmÏn vyuûití území tak, aby nedoölo k†negativnímu ovlivnÏní
stávající urbanistické struktury obce. Podmínky prostorového uspo¯ádání jsou uvedeny v†návrhu
ÚP tak, aby byla respektován charakter sídel a nebyl naruöen celkov˝ ráz obce a navazující
kulturní krajiny

e)

stanovovat podmínky pro provedení zmÏn v území, zejména pak pro umístÏní a uspo¯ádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
ÚP Horní Be¯kovice navrhuje podmínky vyuûití jednotliv˝ch zastaviteln˝ch ploch v souladu s
ustanoveními stavebního zákona s cílem zajiötÏní návaznosti novÏ vymezen˝ch ploch na stávající
zastavÏné plochy a se snahou o jejich maximální moûné zaËlenÏní do stávající urbanistické
struktury obce

-

f)
-

stanovovat po¯adí provádÏní zmÏn v území (etapizaci),
ÚP Horní Be¯kovice nenavrhuje etapizaci

g)

vytvá¯et v území podmínky pro sniûování nebezpeËí ekologick˝ch a p¯írodních katastrof a pro
odstraÚování jejich d˘sledk˘, a to p¯írodÏ blízk˝m zp˘sobem,
ÚP Horní Be¯kovice zohlednil veökeré stávající limity v†území s cílem sníûit moûné ohroûení
krizov˝mi jevy, návrh také respektuje a stabilizuje vöechny stávající prvky zelenÏ v†¯eöeném území
zejména prost¯ednictvím prvk˘ ÚSES, Ëímû p¯ispívá ke sníûení vÏtrné a p˘dní eroze.

-

h)
-

vytvá¯et v území podmínky pro odstraÚování d˘sledk˘ náhl˝ch hospodá¯sk˝ch zmÏn,
ÚP Horní Be¯kovice stanovuje podmínky vyuûití ploch tak, aby bylo moûné efektivnÏ vyuûít vÏtöinu
ploch (zejména v†zastavÏném území a zastaviteln˝ch plochách) s ohledem na zmÏny ve
spoleËnosti a to jak sociální tak hospodá¯ské.

i)
-

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
podmínky vyuûití území u ploch bydlení a ploch smíöen˝ch obytn˝ch jsou stanoveny s ohledem na
charakter stávající zástavby a vyuûití ¯eöeného území. Cílem územního plánu je zachovat stávající
charakter sídla, které plní zejména funkci obytnou s obËanskou vybaveností odpovídající velikosti
a poloze.

j)

provÏ¯ovat a vytvá¯et v území podmínky pro hospodárné vynakládání prost¯edk˘ z ve¯ejn˝ch
rozpoËt˘ na zmÏny v území,
ÚP Horní Be¯kovice navrhuje vöechny plochy v návaznosti na zastavÏné území obce, v maximální
mí¯e je vyuûita stávající ve¯ejná infrastruktura ¯eöeného území (zejména dopravní a technická).
Plochy, které p¯ímo nep¯iléhají ke stávajícím komunikacím Ëi ¯ad˘m technické infrastruktury, lze
snadno napojit prodlouûením komunikací resp. ¯ad˘ stávajících.

-

k)
-

vytvá¯et v území podmínky pro zajiötÏní civilní ochrany,
v ¯eöeném území nejsou umístÏny plochy a objekty pro ochranu a bezpeËnost státu a pro civilní
ochranu ani zde nejsou uplatnÏny ûádné územní poûadavky, které by byly p¯edmÏtem ¯eöení
v†podrobnosti územního plánu.

l)
-

urËovat nutné asanaËní, rekonstrukËní a rekultivaËní zásahy do území,
v ¯eöeném území nebylo nutné ¯eöit asanaËní zásahy do území
v†¯eöeném území nebylo nutné ¯eöit rekultivaËní zásahy

m)

vytvá¯et podmínky pro ochranu území podle zvláötních právních p¯edpis˘ 4), 12) p¯ed negativními
vlivy zámÏr˘ na území a navrhovat kompenzaËní opat¯ení, pokud zvláötní právní p¯edpis nestanoví
jinak,
ÚP Horní Be¯kovice respektuje stávající limity v území, které vytvá¯í p¯edpoklady pro ochranu
jednotliv˝ch prvk˘ území dle zvláötních právních p¯edpis˘. Graficky vyjád¯itelné prvky jsou
p¯eváûnÏ jako limity území zakresleny v koordinaËním v˝krese.

-

n)
-

regulovat rozsah ploch pro vyuûívání p¯írodních zdroj˘,
s vyuûitím vÏtrné energie se v ¯eöeném území nikde neuvaûuje, vÏtrné elektrárny jsou uvedeny
jako nep¯ípustné v rámci ploch v˝roby. éádné nové plochy pro vyuûívání p¯írodních zdroj˘ nejsou
územním plánem vymezeny.

o)

uplatÚovat poznatky zejména z obor˘ architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péËe.
p¯i zpracování ÚP Horní Be¯kovice byly zohlednÏny aktuální poznatky z v˝öe uveden˝ch obor˘,
které byly aplikovány p¯i návrhu urbanistické koncepce, p¯i stanovení podmínek pro vyuûití ploch s
rozdíln˝m vyuûitím, p¯i návrhu systému USES a p¯i stanovení koncepce uspo¯ádání krajiny.

-

§19 odst. 2 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je také posouzení vliv˘ politiky
územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udrûiteln˝ rozvoj území (§18
odst. 1). Pro úËely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území.
Jeho souËástí je také vyhodnocení vliv˘ na ûivotní prost¯edí s náleûitostmi stanoven˝mi v p¯íloze k
tomuto zákonu, vËetnÏ posouzení vlivu na evropsky v˝znamnou lokalitu nebo ptaËí oblast.
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-

v textové Ëásti od˘vodnÏní územního plánu (kapitola c.) je zpracováno podrobné vyhodnocení
souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje »R a Zásadami územního rozvoje
Ústeckého kraje.
ÚP Horní Be¯kovice nebyl posuzován z†hlediska vyhodnocení vliv˘ ûivotní prost¯edí, jelikoû (dle
§50, odst. 1 zákona Ë.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu) tento po úpravÏ
nenavrhuje ûádné plochy, které by vyûadovaly vyhodnocení z hlediska vlivu na ûivotní prost¯edí.
EVL ani ptaËí oblast se v†¯eöeném území nenachází.
vyhodnocení vliv˘ ÚP Horní Be¯kovice na udrûiteln˝ rozvoj je uvedeno samostatnÏ dále v†kapitole
6)

-

Vyhodnocení:
Územní plán je zpracován pro pot¯eby ¯eöení aktuálních problém˘ obce tak, aby byl umoûnÏn
územní rozvoj v souladu se zájmem o v˝stavbu rodinn˝ch dom˘, za¯ízení obËanského vybavení,
za¯ízení urËen˝ch pro v˝robu a zájmem o zdokonalování ¯eöení technické obsluhy území.
V˝sledkem po¯ízení územního plánu je závazn˝ dokument vytvá¯ející p¯edpoklady pro vyváûen˝
rozvoj vöech funkËních sloûek v ¯eöeném území a regulaci jejich optimálních územních vztah˘.
Návrh je zamÏ¯en na ¯eöení územnÏ technick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch podmínek
vyuûití území, stanoví p¯ípustné, nep¯ípustné, pop¯. podmíneËné funkËní vyuûití a uspo¯ádání
území a ploch a jejich základní prostorovou regulaci.
ÚP Horní Be¯kovice je v†souladu s†cíli a úkoly územního plánování.
4)

Soulad s poûadavky stavebního zákona a jeho provádÏcích právních p¯edpis˘
Územní plán Horní Be¯kovice je zpracován v†souladu s†poûadavky stavebního zákona a jeho
provádÏcích vyhláöek Ë. 500/2006 Sb. o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací
dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti a Ë. 501/2006 Sb. o obecn˝ch poûadavcích
na vyuûívání území.
Územní plán je zpracován v†souladu s†poûadavky stavebního zákona a jeho provádÏcích vyhláöek
v†mí¯e, která odpovídá ustanovení §188 odst. 3 stavebního zákona. P¯i projednávání a vydání návrhu
územního plánu se postupuje podle platného stavebního zákona. Územní plán je tak sv˝m úËelem,
obsahem, procesním pr˘bÏhem po¯ízení a zp˘sobem zpracování v souladu s†v˝öe uveden˝mi poûadavky.
Navrhovan˝ územní plán je rovnÏû v†souladu s†ustanoveními §§3 a 13 vyhláöky Ë. 500/2006 Sb., o
územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací
Ëinnosti, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ a s†p¯ílohou Ë. 7 k†této vyhláöce.
Územní plán naplÚuje priority územního plánování, kdy vychází zejména z†charakteru ¯eöeného
území a z†jeho kontextu, respektuje povahu obce a chrání a rozvíjí hodnoty zástavby a akceptovateln˝m
zp˘sobem zachovává a chrání p¯írodní prost¯edí.
Územní plán vËetnÏ tohoto od˘vodnÏní je zpracován v souladu s†platn˝m stavebním zákonem a
jeho p¯ísluön˝mi provádÏcími vyhláökami:
-

byl zpracován projektantem – autorizovan˝m architektem, splÚujícím poûadavky stavebního zákona
i zákona Ë. 360/1992 Sb., o v˝konu povolání autorizovan˝ch architekt˘ a v˝konu povolání
autorizovan˝ch inûen˝r˘ a technik˘ Ëinn˝ch ve v˝stavbÏ, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘;
o po¯ízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce dle ust. §44 odst. 1, písm. d) stavebního
zákona;
návrh zadání územního plánu obce byl projednán v†souladu s §47 stavebního zákona a byl
schválen zastupitelstvem obce;
zpracovan˝ územní plán vychází z doplÚujících pr˘zkum˘, z†aktualizovan˝ch územnÏ analytick˝ch
podklad˘ zpracovan˝ch pro ORP Roudnice nad Labem

-

Po¯izovan˝ územní plán je v†souladu s†poûadavky stavebního zákona a†jeho provádÏcích p¯edpis˘.
5)

Soulad s†poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ a se stanovisky dotËen˝ch orgán˘,
pop¯ípadÏ s†v˝sledkem ¯eöení rozpor˘
ÚP Horní Be¯kovice je zpracován v souladu s poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ a s poûadavky
dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘ uplatnÏn˝mi v rámci projednávaného návrhu
zadání:
Ochrana ûivotního
prost¯edí

Zákon Ë. 100/2001 Sb., o posuzování vliv˘ na
ûivotní prost¯edí a o zmÏnÏ nÏkter˝ch
souvisejících zákon˘, v platném znÏní;
Zákon Ë. 17/1992 Sb., o ûivotním prost¯edí, v
platném znÏní
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Ochrana p¯írody a krajiny

Zákon Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody a
krajiny, v platném znÏní;
Vyhláöka Ë. 395/1992 Sb., kterou se provádÏjí
nÏkterá ustanovení z. Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ
p¯írody a krajiny, v platném znÏní

ÚP respektuje základní povinnosti
p¯i obecné ochranÏ p¯írody:
vymezení systému ekologické
stability, zajiöùujícího uchování a
reprodukci p¯írodního bohatství,
p¯íznivé p˘sobení na okolní ménÏ
stabilní Ëásti krajiny a vytvo¯ení
základ˘ pro mnohostranné
vyuûívání krajiny. ÚP respektuje
zákon a vyhláöku upravující
ochranu p¯írody a krajiny.
Poûadavky platn˝ch právních
p¯edpis˘ jsou zapracovány do
koncepce uspo¯ádání krajiny.

Ochrana vod

Zákon Ë. 254/2001 Sb., o vodách a o zmÏnÏ
nÏkter˝ch zákon˘ (vodní zákon), v platném
znÏní;
Vyhláöka Ë. 432/2001 Sb., o dokladech ûádosti o
rozhodnutí nebo vyjád¯ení a o náleûitostech
povolení, souhlas˘ a vyjád¯ení vodoprávního
ú¯adu;
Vyhláöka Ë.470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam v˝znamn˝ch vodních tok˘ a zp˘sob
provádÏní Ëinností souvisejících se správou
vodních tok˘

V souladu s†vodním zákonem
Územní plán chrání povrchové a
podzemní vody, stanovuje
podmínky pro hospodárné
vyuûívání vodních zdroj˘ a
zachování i zlepöení jakosti
povrchov˝ch a podzemních vod a
vytvá¯í podmínky pro sniûování
nep¯ízniv˝ch úËink˘ povodní a
sucha. ÚP vytvá¯í podmínky
k†zajiötÏní zásobování obyvatel
pitnou vodou a zajiötÏní ochrany
vodních ekosystém˘ a na nich
p¯ímo závisejících suchozemsk˝ch
ekosystém˘.

Ochrana ovzduöí

Zákon Ë. 201/2012 Sb. , o ochranÏ ovzduöí

ÚP respektuje poûadavky právních
p¯edpis˘ o ochranÏ ovzduöí.
Plochy vymezené územním
plánem jsou urËeny pro neruöivé
funkce s†vylouËením Ëi redukcí
negativních dopad˘ na ûivotní
prost¯edí obce vËetnÏ kvality
ovzduöí. Ke zlepöení kvality
ovzduöí p¯ispívá vymezení ploch
zmÏn v†krajinÏ (plochy p¯írodní), a
rovnÏû ploch sídelní zelenÏ,
zejména zelenÏ ve¯ejné a
ochranné.

Ochrana zemÏdÏlského
p˘dního fondu

Zákon Ë. 334/1992 Sb. , o ochranÏ ZPF, v
platném znÏní
Vyhláöka Ë. 13/1994 Sb., kterou se upravují
nÏkteré podrobnosti ochrany zemÏdÏlského
p˘dního fondu

ÚP zajiöùuje hospodárné vyuûití
p˘dního fondu minimalizací
nov˝ch ploch pro zábory p˘dního
fondu
Pro plochy se záborem ZPF je
zpracováno vyhodnocení
v†rozsahu tabulkové a textové Ëásti
a samostatn˝ v˝kres
p¯edpokládan˝ch zábor˘ p˘dního
fondu.

Ochrana lesa

Zákon Ë. 289/1995 Sb., o lesích a o zmÏnÏ a
doplnÏní nÏkter˝ch zákon˘ (lesní zákon), v
platném znÏní
Zákon Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody a
krajiny, v platném znÏní

ÚP chrání plochy lesa,
minimalizuje zábory pozemk˘ pro
plnÏní funkce lesa a rozvojové
plochy vymezuje tak, aby byl
minimalizován dopad na ochranné
pásmo lesa.

Ochrana loûisek
nerostn˝ch surovin

Zákon Ë. 44/1988 Sb., o ochranÏ a vyuûití
nerostného bohatství (horní zákon), v platném
znÏní;
Zákon Ë. 61/1988 Sb., o hornické Ëinnosti,
v˝buöninách a o státní báÚské správÏ, ve znÏní
pozdÏjöích p¯edpis˘;
Vyhl.Ë. 104/1988 Sb. , o racionálním vyuûívání
v˝hradních loûisek, o povolování a ohlaöování
hornické Ëinnosti a ohlaöování Ëinnosti
provádÏné hornick˝m zp˘sobem, v platném
znÏní;
Vyhláöka Ë. 364/1992 Sb., o chránÏn˝ch
loûiskov˝ch územích

Územní plán p¯i vymezování ploch
zmÏn respektuje evidované
chránÏné loûiskové území
DaminÏves a v˝hradní loûisko
Cítov II – Kostomlaty pod ÿípem.
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Odpadové hospodá¯ství

Zákon Ë. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmÏnÏ
nÏkter˝ch dalöích zákon˘, v platném znÏní

ÚP respektuje platné právní
p¯edpisy v†oblasti odpadového
hospodá¯ství. ÚP respektuje
stávající systém nakládání
s†odpady.

Ochrana ve¯ejného zdraví

Zákon Ë. 20/1966 Sb., o péËi o zdraví lidu, v
platném znÏní;
Zákon Ë. 164/2001 Sb. o p¯írodních léËiv˝ch
zdrojích, zdrojích p¯írodních minerálních vod,
p¯írodních léËebn˝ch lázních a lázeÚsk˝ch
místech a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících
zákon˘ (lázeÚsk˝ zákon);
Zákon Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného
zdraví a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících zákon˘,
ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘;
Vyhláöka Ë. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních

ÚP respektuje právní p¯edpisy o
ochranÏ ve¯ejného zdraví.

Veterinární správa

Zákon Ë. 166/1999 Sb., o veterinární péËi a o
zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících zákon˘

ÚP respektuje stanovené ochranné
pásmo zemÏdÏlského areálu.

Památková péËe

Zákon Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v
platném znÏní
Vyhláöka Ë. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon
Ë. 20/1987 Sb. o státní památkové péËi, v
platném znÏní

Územní plán respektuje evidované
nemovité kulturní památky. A OP
NKP ÿíp.
ÚP respektuje evidovaná území
s†archeologick˝mi nálezy .

Doprava na pozemních
komunikacích

Zákon Ë. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znÏní;
Vyhláöka Ë. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, v platném
znÏní

ÚP respektuje silnice III. t¯ídy
vËetnÏ ochrann˝ch pásem.
Pro rozöí¯ení komunikaËní sítÏ,
lepöí prostupnost a obsluûnost
území a napojení vymezen˝ch
rozvojov˝ch ploch navrhuje síù
ve¯ejn˝ch prostranství.

Doprava dráûní

Zákon Ë. 266/1994 Sb., o drahách, v platném
znÏní

ÚP respektuje stávající ûelezniËní
traù vËetnÏ ûelezniËní zastávky
Horní Be¯kovice.

Doprava letecká

Zákon Ë. 49/1997 Sb., o civilních letectví a o
zmÏnÏ a doplnÏní zákona Ë. 455 /1991 Sb., o
podnikání (ûivnostensk˝ zákon), v platném
znÏní;
Vyhláöka Ë. 108/1997 Sb., kterou se provádí
zákon Ë. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o
zmÏnÏ a doplnÏní zákona Ë. 455/1991 Sb. , o
civilním letectví a o zmÏnÏ a doplnÏní zákona Ë.
455/1991 Sb., o ûivnostenském podnikání
(ûivnostensk˝ zákon) v platném znÏní

ÚP nevymezuje ûádné plochy
dopravní infrastruktury – letecké.

Doprava vodní

Zákon Ë.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbÏ, v
platném znÏní

ÚP nevymezuje ûádné plochy
dopravní infrastruktury –vodní.

Energetika

Zákon Ë. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o v˝konu státní správy v†energetick˝ch
odvÏtvích a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘
(energetick˝ zákon), v platném znÏní;
Zákon Ë. 406/2000 Sb., o hospoda¯ení s energií

Územní plán respektuje a chrání
souËasnou energetickou soustavu.

Vyuûívání jaderné energie
a ionizujícího zá¯ení

Zákon Ë. 18/1997 Sb., o mírovém vyuûívání
jaderné energie a ionizujícího zá¯ení (atomov˝
zákon) a o zmÏnÏ a doplnÏní nÏkter˝ch zákon˘,
v platném znÏní

V ¯eöeném území se nenachází
stavby Ëi za¯ízení pro vyuûívání
jaderné energie. ÚP nevymezuje
pro tento zp˘sob vyuûití nové
plochy.

Obrana státu

Zákon Ë. 222/1999 Sb., o zajiöùování obrany
»eské republiky

Obranu státu zajiöùuje v†¯eöeném
území Policie »R. ÚP nevymezuje
ûádné nové plochy speciálnÏ pro
tuto funkci.
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Civilní ochrana

Zákon Ë. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o zmÏnÏ nÏkter˝ch
zákon˘, v platném znÏní;
Vyhl.Ë. 328/2001 Sb., o nÏkter˝ch podrobnostech
zabezpeËení integrovaného záchranného
systému;
Vyhláöka Ë. 380/2002 Sb., k†p¯ípravÏ a provádÏní
úkol˘ ochrany obyvatelstva

ÚP nevymezuje ûádné nové plochy
speciálnÏ pro tuto funkci

Poûární ochrana

Zákon Ë. 133/1985 Sb., o poûární ochranÏ, ve
znÏní pozdÏjöích zákon˘;
Vyhláöka Ë. 246/2001 Sb., stanovení podmínek
poûární bezpeËnosti a v˝konu státního poûárního
dozoru (vyhláöka o poûární prevenci)

Nové komunikace (plochy
ve¯ejn˝ch prostranství) jsou
navrûeny tak, aby splÚovaly
poûadavky öí¯kového uspo¯ádání
na pr˘jezd poûárních vozidel. Pro
rozvojové plochy je zajiötÏno
zásobování poûární vodou.

Pozemkové úpravy

Zákon Ë. 139/2002 Sb., o pozemkov˝ch úpravách
a pozemkov˝ch ú¯adech a o zmÏnÏ zákona Ë.
229/1991 Sb., o úpravÏ vlastnick˝ch vztah˘
k†p˘dÏ a jinému zemÏdÏlskému majetku,v
platném znÏní

Územní plán respektuje zákon Ë.
139/2002 Sb.

Stanoviska dotËen˝ch orgán˘ podaná k†Návrhu územního plánu Horní Be¯kovice v†rámci spoleËného
jednání s†dotËen˝mi orgány
Ministerstvo ûivotního prost¯edí »eské republiky ze dne 2.8.2011, Ë.j. 1272/530/11; 59447/ENV/11,
OMRM/53947/2011
Stanovisko: Nutné respektovat v˝skyt v˝hradního loûiska: Cítov 2 - Kostomlaty p. ÿípem Ë. 3158300 a
CHLÚ: DaminÏves Ë. 15830001
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotËeného orgánu vzato na vÏdomí.
Obvodní báÚsk˝ ú¯ad v†MostÏ ze dne 8.8.2011, Ë.j. 23856/2011/04, MÏÚ Roudnice nad Labem ze dne
10.8.2011, Ë.j. 55703
Stanovisko: Obvodní báÚsk˝ ú¯ad v†MostÏ nemá k†v˝öe uvedené vÏci z†hlediska ochrany a vyuûití
nerostného bohatství »eské republiky p¯ipomínky.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotËeného orgánu vzato na vÏdomí.
Krajská veterinární správa pro Ústeck˝ kraj ze dne 12.8.2011, Ë.j. 2011/3060/KVSU, OMRM/56557/2011
Stanovisko: Krajská veterinární správa pro Ústeck˝ kraj nemá p¯ipomínky k†návrhu územního plánu obce
Horní Be¯kovice.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotËeného orgánu vzato na vÏdomí.
Krajsk˝ ú¯ad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství ze dne 19.8.2011, Ë.j. 3627/DS/
2011, OMRM/58526/2011
Stanovisko: Souhlasí s†Návrhem územního plánu Horní Be¯kovice bez p¯ipomínek.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotËeného orgánu vzato na vÏdomí.
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor Ústeckého kraje, Územní odbor LitomÏ¯ice ze dne 24.8.2011, Ë.j. HSUL-681-11-SP/
LT-PREV-»e-2011, OMRM/59536/2011
Stanovisko: Souhlasné stanovisko.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotËeného orgánu vzato na vÏdomí.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje ze dne 24.8.2011, Ë.j. KHSUL 24245/2011, OMRM/59544/2011
Stanovisko: S†návrhem územního plánu Horní Be¯kovice se souhlasí.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotËeného orgánu vzato na vÏdomí.
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha ze dne 26.8.2011, Ë.j. 10088/51790-ÚP/2011-7103/44, MÏÚ
Roudnice nad Labem ze dne 2.9.2011, Ë.j. 60866
Stanovisko: Souhlasí s†Návrhem územního plánu Horní Be¯kovice za p¯edpokladu respektování naöich
podmínek dan˝ch k†zadání Ëj. 3429/37929-ÚP/2010-7103/44.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotËeného orgánu vzato na vÏdomí.
MÏstsk˝ ú¯ad Roudnice nad Labem, odbor ûivotního prost¯edí ze dne 5.9.22011, Ë.j. OZP/52446/2011,
MÏÚ Roudnice nad Labem ze dne 8.9.2011, Ë.j. 62232
Zákon »NR Ë.114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody a krajiny: Z†hlediska zájm˘ ochrany p¯írody a krajiny
nemáme k†návrhu územního plánu Horní Be¯kovice námitek.
Zákon Ë.334/1992 Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu: Z†hlediska ochrany zemÏdÏlského
p˘dního fondu je k†vyjád¯ení p¯ísluön˝ Krajsk˝ ú¯ad Ústeckého kraje.
Zákon Ë.289/1995 Sb., o lesích: Z†aspektu státní správy les˘ není ûádn˝ch p¯ipomínek k†p¯edloûenému
Návrhu územního plánu Horní Be¯kovice.
Zákon Ë.185/2001 Sb., o odpadech: Z†hlediska nakládání s†odpady není ûádn˝ch p¯ipomínek.
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Zákon Ë.86/2002 Sb., o ochranÏ ovzduöí: Z†hlediska ochrany ovzduöí je k†vyjád¯ení p¯ísluöné Ministerstvo
ûivotního prost¯edí »R.
Z†hlediska zákona Ë.254/2001 Sb., o vodách: Z†vodoprávního hlediska není k†návrhu územního plánu
Horní Be¯kovice ûádn˝ch námitek. UpozorÚujeme, ûe lokality Z1, Z5 a Z6 leûí ve stanoveném ochranném
pásmu vodního zdroje II. stupnÏ Horní Be¯kovice - vrt a studna, stanoveném Odborem vodního a lesního
hospodá¯ství a zemÏdÏlství ONV LitomÏ¯ice pod Ë.j. Vod 2/7/1983 dne 25.2.1985. V†souËasné dobÏ je
vlastníkem ochranného pásma obec Horní Be¯kovice.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotËeného orgánu vzato na vÏdomí.
MÏstsk˝ ú¯ad Roudnice nad Labem, Památková péËe ze dne 12.9.2011, Ë.j. SU/62942/2011, MÏÚ Rce ze
dne 16.9.2011, Ë.j. 64235
Stanovisko: ÿeöené území se nachází ve druhé zónÏ památkového ochranného pásma Národní kulturní
památky ÿíp, vymezeného rozhodnutím Okresního ú¯adu LitomÏ¯ice pod Ë.j. RK 21/11/98 ze dne
21.1.1998. V†katastrálním území obce Horní Be¯kovice se nachází nemovitá kulturní památka - zámek Ë.p.
1, kter˝ je evidován v†Úst¯edním seznamu kulturních památek »eské republiky pod rejst¯íkov˝m Ëíslem
28586/5-2037. ÿeöené území je nutno chápat rovnÏû jako území s†archeologick˝mi nálezy ve smyslu
zákona o státní památkové péËi.
A. Plochy p¯estavby
Plocha P2 - plochy obËanského vybavení - komerËní za¯ízení (OK)
Navrhovanou v˝öku budou moûné zástavby doporuËujeme sníûit na max. 2 nadzemní podlaûí.
Plocha P3 - plocha obËanského vybavení (OV)
NedoporuËujeme stavby objemnÏjöího charakteru.
Plocha P4 - plocha obËanského vybavení - komerËní za¯ízení (OK)
NedoporuËujeme stavby objemnÏjöího charakteru. Navrhovanou v˝öku budoucí moûné zástavby
doporuËujeme sníûit na max. 2 nadzemní podlaûí.
B. Plochy zastavitelné
Plocha Z1 - Poûadujeme za nutné poûadovat do územního plánu zakotvení p¯ísnÏjöích poûadavk˘. Pro
západní Ëást území je p¯edepsáno zpracování územní studie, neboù stávající studie zpracovávala pouze
v˝chodní Ëást této plochy. Pokud nedojde v†dohledné dobÏ k†realizaci stávající studie, povaûujeme za
vhodné zpracovat studii novou pro celou plochu.
Nap¯imování tok˘ a cest (jak je plánováno v†ploöe Z6) není z†památkového hlediska vhodné, mÏní se tím
dochovaná struktura sídla, coû dokládají i historické hranice parcel. S†nap¯ímením lze souhlasit pouze
v†od˘vodnÏn˝ch p¯ípadech, nap¯íklad pokud je tím podmínÏna v˝stavba Ëerpací stanice odpadních vod
nebo realizace protipovodÚov˝ch opat¯ení.
Plocha Z2 - jedná se o návrh rozöí¯ení stávajícího areálu léËebny. Navrhovaná v˝öka - max. 4 nadzemní
podlaûí. Navrhovanou v˝öku budoucí moûné zástavby doporuËujeme sníûit na max. 3 nadzemní podlaûí.
Plochy Z6, P7 - DoporuËujeme parcelaci provést tak,aby nebyla zvÏtöována pr˘mÏrná velikost parcely nad
mez stanovenou touto staröí zástavbou, aby nedocházelo k†dalöímu neûádoucímu ¯edÏní sídla. Z†hlediska
péËe o archeologické dÏdictví v†textové Ëásti územního plánu poûadujeme v†kapitole b.3) Ochrana
hodnot vypl˝vajících z†historického a urbanistického v˝voje nahradit odstavce „Orgány památkové péËe
jsou, vzhledem k†charakteru ¯eöeného území, oprávnÏny poûadovat, aby vybrané stavby v†¯eöeném území
probíhaly za odborného archeologického dohledu“, následujícím odstavcem: Z†hlediska ochrany
archeologického dÏdictví bude p¯i vöech stavbách zasahujících do území s†archeologick˝mi nálezy (tj. na
celém území obce) postupováno v†souladu s†platnou legislativou.
Vyhodnocení: návrh bude v†souladu s†novelou stavebního zákona upraven a bude v†rámci prostorového
uspo¯ádání definovat i charakter a strukturu zástavby, v˝ökové hladiny budou upraveny v†souladu se
stanoviskem dotËeného orgánu
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu ze dne 30.9.2011, Ë.j. 28833/2011/03100, MÏÚ Rce ze dne 7.10.2011, Ë.j.
69310
Stanovisko: Územní plán respektuje v˝hradní loûisko ötÏrkopísk˘ Cítov - Kostomlaty pod ÿípem a loûisko
nevyhrazeného nerostu »ernouËek - JevinÏves. S†návrhem souhlasíme.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotËeného orgánu vzato na vÏdomí.
Zpráva o vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území obsahující základní informace o
v˝sledcích tohoto vyhodnocení vËetnÏ v˝sledk˘ vyhodnocení vliv˘ na ûivotní prost¯edí
Územním plánem nejsou navrhována ûádná opat¯ení a zámÏry vyûadující posuzování vliv˘ na
ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 93/2004 Sb., v platném znÏní (stanovisko Krajského ú¯adu Ústeckého kraje,
odbor ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství k zadání).
Z†hlediska vyhodnocení vliv˘ koncepce na ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 100/2001 Sb., o
posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, bylo k†návrhu Zadání ÚP Horní
Be¯kovice vydáno Krajsk˝m ú¯adem Ústeckého kraje, odborem ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství
samostatné stanovisko dne 22.3.2010 Ë.j. 607/ZPZ/2010/SEA, Ë.ev.50062/2010/KUUK v†nÏmû je
konstatováno, ûe „územní plán Horní Be¯kovice není nutno posoudit z†hlediska vliv˘ na ûivotní prost¯edí“
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Na základÏ stanoviska Krajského ú¯adu Ústeckého kraje, odboru ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství
ze dne 24.3.2010 Ë.j. 607/ZPZ/2010/UP-426, Ë.ev. 39212/2010/KUUK, kde je konstatováno, ûe v†¯eöeném
území se nenacházejí maloploöná zvláötÏ chránÏná území, ptaËí oblasti ani evropsky v˝znamné lokality.
Byl vylouËen vliv na evropsky v˝znamné lokality a ptaËí oblasti.
Stanovisko krajského ú¯adu podle §50 odst.5 SZ
Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Horní Be¯kovice pouze podle §10i odst. 3 zákona Ë.
100/2001 Sb., o posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících zákon˘ (zákon o
posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘
Odbor ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství Krajského ú¯adu Ústeckého kraje obdrûel dne 25. 2. 2010
návrh zadání územního plánu Horní Be¯kovice podle §47 odst. 2 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále jen stavební zákon).
Z posouzení obsahu návrhu zadání a na základÏ kritérií uveden˝ch v p¯íloze Ë. 8 zákona provedl
zdejöí odbor jako p¯ísluön˝ orgán podle §22 písm. b) zákona Ë. 100/2001 Sb., o posuzování vliv˘ na ûivotní
prost¯edí, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále jen zákon) zjiöùovací ¯ízení podle §10i odst. 3 s následujícím
závÏrem: „územní plán Horní Be¯kovice“ není nutno posoudit z hlediska vliv˘ na ûivotní prost¯edí
Návrh zadání územního plánu se t˝ká plochy pro bydlení, plochy obËanského vybavení zdravotnické za¯ízení, ploch funkËní rekreaËní zelenÏ a ploch ve¯ejn˝ch prostranství - zeleÚ.
Návrh zadání nestanoví rámec pro umístÏní zámÏr˘ podléhajících posouzení a po jeho d˘kladném
prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vliv˘ na ûivotní prost¯edí (SEA).
V dalöích fázích územnÏ plánovací dokumentace budou navrhovány pouze zámÏry uvedené v
návrhu zadání územnÏ plánovací dokumentace. ZámÏry neuvedené v návrhu zadání územnÏ plánovací
dokumentace je nutno projednat s odborem ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství KÚ Ústeckého kraje, kter˝
je p¯ísluön˝m orgánem podle §22 písm. b) zákona.
V p¯ípadÏ, ûe by orgán ochrany p¯írody nevylouËil v˝znamn˝ vliv na evropsky v˝znamnou lokalitu Ëi
ptaËí oblast, poûaduje zdejöí odbor jako p¯ísluön˝ orgán podle §22 písm. b) zákona respektování
podmínek orgánu ochrany p¯írody a uvedení jasného v˝roku v závÏru vyhodnocení vliv˘ na evropsky
v˝znamnou lokalitu Ëi ptaËí oblast, zda dle názoru
SdÏlení, jak bylo stanovisko podle §50 odst.5 SZ zohlednÏno, s†uvedením závaûn˝ch d˘vod˘,
pokud nÏkteré poûadavky nebo podmínky zohlednÏny nebyly
Vyhodnocení vliv˘ na ûivotní prost¯edí není souËástí návrhu územního plánu, jelikoû dle §50, odst.
1 zákona Ë.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu) tento po úpravÏ nenavrhuje ûádné
plochy, které by vyûadovaly vyhodnocení z†hlediska vlivu na ûivotní prost¯edí.
6)

Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení

6.1) Základní údaje o ¯eöeném území
ÿeöené území se nachází na jihov˝chodním okraji okresu LitomÏ¯ice, 11,0 km od Roudnice nad
Labem. Dalöími blízk˝mi mÏsty regionálního v˝znamu je MÏlník (vzdálenost 10,5 km) a Kralupy nad
Vltavou (vzdálenost 18,5 km). Praha je vzdálena 29,5 km (nejbliûöí nájezd na dálnici D8 v Nové Vsi je
vzdálen 9,5 km).
Obec je tvo¯ena jedin˝m sídlem, které v souËasné dobÏ plní zejména funkci obytnou (v malé mí¯e
i individuálnÏ rekreaËní). ObËanská vybavenost je zastoupena regionálnÏ v˝znamn˝m areálem
Psychiatrické léËebny Horní Be¯kovice, kter˝ zabírá celou severní Ëást st¯edu sídla. V˝robní za¯ízení nejsou
vzhledem ke klidovému charakteru sídla v˝znamnÏ zastoupeny. ZemÏdÏlská produkce je zamÏ¯ena na
ovocná¯ství a rostlinou v˝robu.
Terén ¯eöeného území tvo¯í KrabËická ploöina s krajinnou dominantou horou ÿíp, která v˝chodnÏ
od sídla p¯echází v MÏlnickou kotlinu. Na v˝chodním okraji sídla se tak nabízejí jedineËné v˝hledy na
MÏlník. Západní Ëást ¯eöeného území je zalesnÏna (Pomoklina), v˝chodní Ëást zabírají orné p˘dy a ovocné
sady. SilniËní doprava je zastoupena silnicí III. t¯ídy, která prochází ve smÏru v˝chod západ jako hlavní osa
sídlem. St¯ední Ëástí ¯eöeného území prochází ve smÏru sever jih regionální ûelezniËní traù Ë. 095 (VraÚany
Libochovice).
Katastrální území (údaje v ha):
zemÏdÏlské pozemky:
lesní pozemky:
vodní plocha:
zastavÏná plocha:
ostatní plocha:
celkem:

Horní Be¯kovice
340,5
106,5
2,4
15,1
45,4
509,9

budovy s Ëíslem popisn˝m:
budovy s Ëíslem evidenËním:
budovy bez Ëísla popisného nebo evidenËního:
rozestavÏná budova:

296
47
83
4

6.2) Obyvatelstvo
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do t¯í základních etap s mezníkem v polovinÏ 20. století
a na konci 20. století. První etapa ukonËená údaji z roku 1930 je charakteristická pozvolnÏ nar˘stajícím
poËtem obyvatel v té tobÏ bohatého zemÏdÏlského sídla. Druhá etapa vymezená obdobím od roku 1950
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do roku 1991 se vyznaËuje v˝razn˝m úbytkem poËtu obyvatel, od 90. let poËet obyvatel dále klesá, tento
pokles se vöak jiû da¯í sniûovat.
Do budoucna se p¯edpokládá postupn˝ nár˘st dan˝ p¯edevöím kvalitní nabídkou stavebních
pozemk˘ a existencí dobrého zázemí obËanské vybavenosti (ökolská za¯ízení).
rok

1869
639

1880
620

1890
649

1900
1221

1910
1509

1921
1497

1930
2094

1950
1559

1961
1583

1970
1302

1980
1036

1991
1013

2001
948

V souËasnosti (prosinec 2014) v obci trvale ûije 898 obyvatel.
6.3) Návrhová velikost
PoËet obyvatel v navrûen˝ch plochách (plochy p¯estavby a zastavitelné plochy s hlavní funkcí pro
bydlení):
oznaËení
plochy
P7
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
celkem

poËet obyvatel
(odhad)
88
84
28
14
10
122
346

poËet staveb pro bydlení
(doporuËen˝)/min. max.
(25)/20 34
(24)/18 28
(8)/6 10
(4)/2 5
(3)/2 7
(32)/ 18 36
96/66 120

6.4) Stavební a bytov˝ fond
ObecnÏ lze konstatovat, ûe technick˝ stav objekt˘ obytné zástavby a obËanské vybavenosti je
dobr˝, stav objekt˘ v˝roby pak nedostateËn˝.
V˝voj poËtu dom˘:
Ze statistick˝ch údaj˘ vypl˝vá, ûe v sídle je poËet trvale obydlen˝ch dom˘ dlouhodobÏ stabilizován
a dochází ke stálému nár˘stu, kter˝ je dán p¯edevöím nabídkou stavebních parcel.
rok

1869
93

1880
95

1890
95

1900
121

1910
151

1921
166

1930
233

1950
254

1961
229

1970
237

1980
226

1991
284

2001
278

6.5) Ekonomická základna
V sídle se nenacházejí v˝znamnÏjöí v˝robní za¯ízení.
6.6) DoplÚující informace a zd˘vodnÏní (ve ËlenÏní textové Ëásti ÚP Horní Be¯kovice)
Vymezení zastavÏného území
ZastavÏné území je vymezeno v souladu s §58 zákona Ë. 183/2006 Sb. ze dne 14. b¯ezna 2006, o
územním plánování a stavebním ¯ádu. ZastavÏné území o celkové ploöe 84,58 ha (16,53 % z území obce)
je tvo¯eno sedmi Ëástmi.
Pozn.: Rozsah zastavÏného území je vyznaËen graficky ve v˝kresech.
Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
Sídlo Horní Be¯kovice (st¯edovÏkého p˘vodu) bylo zaloûeno jako zemÏdÏlská vesnice kolem
kruhové návsi s rybníkem obklopené p˘vodnÏ p¯eváûnÏ radiálnÏ orientovan˝mi statky. Dominantní
polohu má areál b˝valého zámku s rozsáhlou zahradou. V p¯edpolí zámku vznikly následnÏ dva areály
hospodá¯sk˝ch dvor˘ (pivovar a tzv. vrchnostensk˝ dv˘r).
P¯íjezdová komunikace, která dále lemuje areál zámku, byla postupnÏ zastavována obytn˝mi domy.
Posléze se obytné domy rozöi¯ovaly po svahu smÏrem na jih. P¯edÏl mezi touto staröí Ëástí a novou Ëástí
sídla je tvo¯en tratí. Nová Ëást je tvo¯ena obytnou zástavbou podél p¯íjezdové silnice a nÏkolika bytov˝mi
domy vystavÏn˝mi podél zadní Ëásti zámeckého parku smÏrem ke h¯bitovu.
Ochrana archeologick˝ch nález˘ a zajiötÏní archeologického v˝zkumu:
Správní území obce Horní Be¯kovice je územím s archeologick˝mi nálezy ve smyslu zákona Ë.
20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní, a je souËástí II. ochranného pásma NKP ÿíp.
P¯i provádÏní zemních prací je investor povinen podle §22 odst. 2 zákona Ë. 20/1987 Sb. o státní
památkové péËi, v platném znÏní, jiû v rámci územního ¯ízení oznámit sv˘j zámÏr Archeologickému ústavu
Akademie vÏd »R, p¯ípadnÏ oprávnÏné organizaci (nap¯. muzeu, Národnímu památkovému ústavu,
archeologickému oddÏlení, atd.) a p¯i provádÏní tÏchto prací je povinen se ¯ídit podmínkami stanoven˝mi
organizací oprávnÏnou k archeologick˝m v˝zkum˘m.
Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
Ochrana ovzduöí
P¯i vöech Ëinnostech v ¯eöeném území musí b˝t dodrûována práva a povinnosti vypl˝vající ze
zákona Ë. 86/2002 Sb., na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb. 354/2002 Sb. a z vyhláöek MéP Ë. 355/2002 Sb.
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358/2002 Sb. V území obce musí b˝t dodrûována úroveÚ zneËiötÏní ovzduöí tj. hodnoty imisních limit˘,
meze tolerance a Ëetnost p¯ekroËení pro jednotlivé zneËiöùující látky (§6 zákona, na¯ízení vlády Ë.
350/2002 Sb.), vËetnÏ respektování emisních strop˘ (dle Na¯ízení vlády Ë. 351/2002 Sb.).
Obci se doporuËuje zpracovat program sniûování emisí, ve kterém bude stanoveno a zajiötÏno
dodrûování opat¯ení k udrûení dobré kvality ovzduöí (§7 zákona Ë. 86/2002 Sb.). Dále má obec moûnost
vydat na¯ízení, ve kterém bude zakázáno pouûívání nÏkter˝ch druh˘ paliv v mal˝ch zdrojích zneËiöùování
(§50, odst. 1, g) zákona Ë. 86/2002 Sb.; p¯íloha Ë. 11). U nov˝ch staveb nebo p¯i zmÏnách stávajících
staveb budou, za p¯edpokladu, ûe je to technicky moûné a ekonomicky p¯ijatelné (§3, odst. 8 zákona Ë.
86/2002 Sb.), vyuûity centrální zdroje tepla, pop¯. i alternativní zdroje.
V p¯ípadÏ v˝skytu svÏtelného zneËiötÏní ovzduöí je moûné vydat na¯ízení dle ustanovení §50, odst.
1, k) zákona Ë. 86/2002 Sb., kter˝m se stanoví opat¯ení k omezení, Ëi p¯edcházení v˝skytu svÏtelného
zneËiötÏní.
Ochrana zdraví p¯ed úËinky hluku
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku bude v navrûen˝ch rozvojov˝ch lokalitách
obytné zástavby poûadováno dodrûení max. hlukového zatíûení dle §11 Na¯ízení vlády »R Ë. 502/2000 Sb.
V p¯ípadÏ pr˘tahu komunikací v tÏsném kontaktu se stávající zástavbou je doporuËena v˝mÏna
bÏûn˝ch oken za okna protihluková, dalöí moûností je provedení dispoziËních zmÏn v p¯ípadÏ stavebních
úprav objekt˘ (pobytové místnosti a loûnice p¯emístit do zklidnÏn˝ch prostor ap.).
Vhodn˝m zp˘sobem protihlukové obrany je pouûití kvalitních kryt˘ vozovky, které mají nízkou
akustickou emisní vydatnost.
Pozn.: Dle §30 zákona Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví (ve znÏní novely zákona Ë. 274/2003
Sb.) má správce pozemní komunikace povinnost technick˝mi, organizaËními a dalöími opat¯eními
zajistit, aby hluk nep¯ekraËoval hygienické limity upravené provádÏcím právním p¯edpisem pro
ochranu venkovních prostor. ChránÏn˝m venkovním prostorem se rozumí prostor do 2 m okolo
bytov˝ch dom˘, rodinn˝ch dom˘, staveb pro ökolní a p¯edökolní v˝chovu a pro zdravotní a sociální
úËely (a funkËnÏ obdobn˝ch staveb).
Radonové riziko
Sídlo Horní Be¯kovice se nachází p¯eváûnÏ v p¯echodném stupni rizika v˝skytu radonu. V ¯eöeném
území bude moûné p¯i vybran˝ch stavebních Ëinnostech vyûadovat provedení radonového pr˘zkumu
(stanovení radonového indexu pozemku dle vyhláöky Ë. 307/2002 Sb., o radiaËní ochranÏ, v platném
znÏní).
Pozn.: RadiaËní zátÏû stavebního pozemku je vûdy ovlivnÏna také lokální situací (r˘zná propustnost p˘d,
lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pouûit˝mi stavebními materiály.
Pásma hygienické ochrany staveb
Na západním okraji sídla Horní Be¯kovice se nachází ve¯ejné poh¯ebiötÏ s ochrann˝m pásmem v
öí¯ce 100 m (zákon Ë. 256/2001 Sb., o poh¯ebnictví).
Dopravní infrastruktura
Z hlediska silniËní dopravy je podstatná dobrá dostupnost okolních vÏtöích sídel (Roudnice nad
Labem, MÏlník, Kralupy nad Vltavou) i blízkost dálnice D8 (nájezd nová Ves). éelezniËní doprava na
regionální trati Ë. 095 plní pouze doplÚkovou funkci.
Celkové v˝mÏry ploch dopravy v ¯eöeném území:
Katastrální území (údaje v ha):
dráha
silnice
ostatní komunikace
celkem

Horní Be¯kovice
3,9
2,9
10,4
17,2

éelezniËní doprava
St¯edem ¯eöeného území prochází ve smÏru jih sever regionální jednokolejná traù Ë. 095 (VraÚany
Libochovice) se zastávkou na okraji areálu léËebny.
SilniËní doprava
Územím prochází pouze jedna silniËní komunikace III. t¯ídy Ë. 24627 (Vraûkov Horní Be¯kovice).
Silnice prochází ve smÏru v˝chod západ zastavÏn˝m územím jako páte¯ní komunikace.
Místní komunikace
Stávající síù místních komunikací je logicky koncipovaná a dostateËnÏ kapacitní. V sídlech jsou
vedeny jako hlavní dopravní osy silnice III. t¯ídy, která zde plní i funkci místních komunikací (funkËní
skupina B, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu B 2). Ostatní místní komunikace jsou za¯azeny do funkËní
skupiny C obsluûné s funkcí obsluûnou, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu C 3 (uvnit¯ obytn˝ch útvar˘).
Z hlediska kategorií komunikací jsou v kategorii místní obsluûné komunikace (MO). V intravilánu sídel jsou
trasy místních komunikací smÏrovÏ Ëlenité a jsou p¯izp˘sobeny okolní zástavbÏ. Stávajícími úËelov˝mi
komunikacemi je dostateËnÏ zajiötÏn p¯ístup k vybran˝m pozemk˘m a stavbám v souËasnÏ zastavÏném
území obce, k pozemk˘m zemÏdÏlského p˘dního fondu a PUPFL.
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Dopravní obsluha ¯eöeného území musí, v souladu s ustanovením §10 zákona Ë 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znÏní, a v souladu s vyhláökou Ë. 104/1997 Sb., v platném znÏní,
splÚovat poûadavky »SN 73 6110 Projektování místních komunikací, vËetnÏ p¯ipojení navrûen˝ch
komunikací na stávající komunikace dle »SN 73 6102.
Doprava v klidu
V souËasnÏ zastavÏném území jsou p¯imÏ¯enÏ uspokojeny nároky na odstavování a parkování
vozidel. U za¯ízení v˝roby a obËanské vybavenosti je zajiötÏno odstavování vozidel na vlastních pozemcích
nebo na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách.
Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zajiötÏna na pozemcích rodinn˝ch dom˘. Pot¯eba
odstavn˝ch stání (O) a parkovacích stání (P) v místech navrûené zástavby bude ¯eöena podle »SN 73
6056 (Odstavné a parkovací plochy silniËních vozidel pro motorovou dopravu).
ZnaËené turistické a cyklistické trasy
Podél západní hranice ¯eöeného území prochází znaËená tzv. Dvo¯ákova turistická stezka (Ëervená).
Stezka zaËíná v Nelahozevsi, pokraËuje p¯es Novou Ves, JevinÏves, CtinÏves a ÿíp do Roudnice nad Labem.
V ¯eöeném území je vyznaËena krátká (ûlutá) propojovací turistická stezka mezi ûelezniËní zastávkou a
Ëervenou stezkou
Ve¯ejná doprava osob
Hromadná doprava osob je zajiötÏna zejména v pracovních dnech autobusov˝mi spoji na trase
MÏlník Roudnice nad Labem. éelezniËní doprava probíhá na regionální trati VraÚany Libochovice.
Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturu tvo¯í vedení a stavby a s nimi provoznÏ související za¯ízení technického
vybavení (vodovody, vodojemy, kanalizace, Ëistírny odpadních vod, stavby a za¯ízení pro nakládání s
odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikaËní vedení ve¯ejné komunikaËní sítÏ, elektronické
komunikaËní za¯ízení ve¯ejné komunikaËní sítÏ a produktovody). ÿeöené území je souËástí zpracovaného
Plánu rozvoje vodovod˘ a kanalizací Ústeckého kraje.
OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
Sráûkové odpadní vody jsou v zastavÏném území u jednotliv˝ch nemovitostí zvládány s pouûitím
vsaku nebo akumulaËních prvk˘ (s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro zavlaûování zelenÏ). Nevsáknuté
sráûkové vody, zejména z komunikací, jsou do nejbliûöího recipientu odvádÏny p¯eváûnÏ systémem rigol˘,
struh a propustk˘.
Pozn.: ObecnÏ platí, ûe odtokové pomÏry z povrchu urbanizovaného území musí b˝t po v˝stavbÏ
srovnatelné se stavem p¯ed ní (stejné mnoûství ve stejném Ëasovém úseku), tj. nemá docházet ke
zhoröení odtokov˝ch pomÏr˘ v území a v tocích (nap¯. vlivem odvodÚování neúmÏrnÏ velk˝ch
zpevnÏn˝ch ploch, st¯ech ap.).
Splaökové odpadní vody
V obci byla v nÏkolika etapách od roku 1992 vybudována splaöková kanalizace (K-LT.011.1-S.C) a
»OV. Provozovatelem kanalizace a »OV jsou SeveroËeské vodovody a kanalizace a. s., majitelem je obec
Horní Be¯kovice.
KanalizaËní síù je vybudována jako gravitaËní s p¯eËerpáváním. Stoky jsou z PVC trub DN 300 a DN
500, vyhovujících spád˘, nové a v dobrém stavu. Splaökové vody z Ëásti obce jsou odkanalizovány do
Ëerpací jímky, odkud jsou Ëerpány do stokové sítÏ hlavního povodí v˝tlaËn˝m ¯adem DN 150. Na tuto
kanalizaci jsou napojeny témÏ¯ vöechny objekty v obci (85% obyvatel), vËetnÏ léËebného sanatoria. Od
zb˝vající Ëásti obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích (8%) s p¯epady vsakujícími do terénu a
v bezodtokov˝ch jímkách (7%), odkud se vyváûejí na zemÏdÏlsky vyuûívané pozemky.
Na »OV Horní Be¯kovice jsou dále p¯ivádÏny splaökové vody z obcí Kostomlaty pod ÿípem a
Libkovice pod ÿípem.
»OV Horní Be¯kovice
Rozhodnutí o vypouötÏní splaökov˝ch vod vydal OÚ LitomÏ¯ice RéP 231.2/2651/01/éP (3 859 EO,
Q = 200 000 m3/r). Projektovaná kapacita »OV Ëiní EO 3859, BSK5 = 200 mg/l, NL = 180 mg/l, Q = 13,4
l/s = 423400 m3/r).
»iötÏní odpadních vod zajiöùuje mechanicko biologická Ëistírna odpadních vod typu CITYCLAR s
kapacitou Q = 1160 m3/den a BSK5 = 231,5 kg/d. Jedná se o Ëistírnu se systémem nízko zatÏûované
aktivace s p¯ed¯azenou denitrifikací a úplnou stabilizací kalu.
Splaökové vody z obce p¯itékají do Ëerpací stanice, která zajiöùuje p¯eËerpávání tÏchto odpadních
vod na »OV. Hrubé p¯edËiötÏní sestává z nátokového koöe, rotaËního bubnového síta a hydro cyklonu.
Odpadní voda je p¯eËerpávána z Ëerpací stanice Ë. 1 na bubnové síto typu NORDECO. Toto síto slouûí na
odseparování nerozpustn˝ch látek. Po pr˘toku bubnov˝m sítem odtékají mechanicky p¯edËiötÏné odpadní
vody do Ëerpací stanice Ë. 2, odtud jsou p¯eËerpávány do biologického reaktoru. V Ëerpací stanici je
osazeno jedno Ëerpadlo typu GFHU 150.
»iötÏní odpadních vod probíhá v kruhové nádrûi biologickém reaktoru. Vybudovan˝mi vestavbami v
nádrûi je vytvo¯en˝ prostor nitrifikace, denitrifikace a prostor dosazovací separaËní. OddÏlování vloËek od
vyËiötÏné vody probíhá fluidní filtrací kalu v separaËní zónÏ separace.
Biologick˝ reaktor je ûelezobetonová kruhová nádrû pr˘mÏru 19,7 m s celkov˝m objemem 1278
m3. Prostor denitrifikace s celkov˝m objemem 286 m3 je vytvo¯en z Ëásti nádrûe mezi separací a venkovní
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stÏnou nádrûe pomocí p¯íËky. V denitrifikaËním prostoru je osazen˝ i hydro cyklon pr˘mÏru 4,17 m, s
v˝tokov˝m otvorem pro surové splaöky a dále míchadlo na udrûování substrátu ve vznosu. Z denitrifikace
odtéká aktivaËní smÏs do nádrûe nitrifikace s celkov˝m objemem 782 m3. Pro provzduöÚování aktivaËní
smÏsi slouûí systém jemno bublinaté aerace typu AERZENER s provzduöÚovacími elementy – trubkami z
PVC DN 50 opat¯en˝mi textilií.
K separaci kalu slouûí dosazovací prostor, kter˝ pracuje na principu fluidní filtrace. Dosazovací
separaËní Ëást v nádrûi tvo¯í dva prostory, o celkovém objemu 210,5 m3 a plochou v hladinÏ 130,5 m2,
vytvo¯ené symetricky od st¯edu nádrûe vestavbami. Samotná vestavba sestává z kovové konstrukce, která
je vyplnÏná sendviËov˝mi díly PANLUXAMI. Pro zachycení p¯ípadn˝ch vyflotovan˝ch vloËek je v separaci
centricky umístÏné „APOLLO“ ze sklolaminátov˝ch prvk˘, které umoûÚují tyto vloËky zachytit a vracet zpÏt
do aktivaËního prostoru. Na dnÏ nádrûí je uloûeno perforované potrubí, kter˝m je kal odËerpáván zpÏt do
denitrifikace.
Kal získan˝ z procesu ËiötÏní jako p¯ebyteËn˝, je gravitaËnÏ odpouötÏn p¯es rotaËní síto do
kalojemu o objemu 113 m3, kter˝ zároveÚ slouûí jako zahuöùovací nádrû. Velikost této nádrûe umoûní
akumulaci cca 270 denní produkce kalu (p¯i zahuötÏní na 5%). Kalová voda je Ëerpadlem odËerpávána
zpÏt do procesu ËiötÏní. ZahuötÏn˝ kal se odvodÚuje na pásovém sítÏ CENED 800 na celkovou suöinu CS
20 aû 25%.
VyËiötÏné odpadní vody jsou vypouötÏny p¯es mÏrn˝ objekt Parshall˘v ûlab do melioraËního
p¯íkopu, kter˝ je ve vzdálenosti cca 600 m od »OV zaústÏn˝ do prvního ze t¯í melioraËních rybník˘
rozprostírajících se mezi Horními Be¯kovicemi a DaminÏvsí. Rybníky o ploöe cca 200, 400 a 900 m3 jsou
napojené za sebou, poslední je bezodtokov˝.
Celkové hodnoty produkce splaökov˝ch odpadních vod a hodnoty p¯ínosu zatíûení na »OV (do
odhadu jsou zahrnuty odhady poËtu obyvatel v navrûen˝ch plochách p¯estavby a zastaviteln˝ch plochách,
které jsou hlavní funkcí urËeny k bydlení):
návrh
345
43,5
22,9
19,5
39,4

poËet obyvatel:
denní p¯ítok Qd (m3/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní BSK5 (kg/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní NL (kg/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní CHSKCr (kg/den):

Pozn.: Mnoûství vypouötÏn˝ch odpadních vod se rovná hodnotám pot¯eby vody ve smyslu ustanovení
§30, odst. 1 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb., v platném znÏní.
Nakládání s odpadními vodami musí splÚovat poûadavky na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o
ukazatelích a hodnotách p¯ípustného zneËiötÏní povrchov˝ch vod a odpadních vod, náleûitostech
povolení k vypouötÏní odpadních vod do vod povrchov˝ch a do kanalizací a o citliv˝ch oblastech.
Zdroje vody, zásobování vodou
Obec Horní Be¯kovice je zásobena ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (provozní Ëást
Pod¯ipsko, OZ-SK.LT.010.4), kter˝ je souËástí oblastního vodovodu éernoseky. Provozní Ëást vodovodu
Pod¯ipsko dále zásobuje obce KrabËice, Rovné, Vesce, CtinÏves, Horní Be¯kovice a Horní Be¯kovice.
Do vodojemu Horní Be¯kovice 300 m3 (258,32/255,69) je p¯ivádÏna voda p¯es CtinÏves z
vodojemu ÿíp 2x 150 m3 (294,54/291,06), kter˝ je plnÏn z hlavního vodojemu skupinového vodovodu
Roudnice nad Labem – vodojemy HostÏraz s akumulací 3800 m3.
Vrt s ÚV Horní Be¯kovice není vyuûíván a byl zruöen, vrt Horní Be¯kovice S3 je vyuûíván. Zásobní síù
pokr˝vá celé zastavÏné území obce, zásobuje sanatorium a 92% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a. s.,
provozovatelem jsou SeveroËeské vodovody a kanalizace, a. s.
Pozn.: Kvalita vody ve ve¯ejném vodovodu musí odpovídat poûadavk˘m obecnÏ závazn˝ch p¯edpis˘
(Vyhláöka MZ »R Ë. 252/2004 Sb., kterou se stanoví poûadavky na pitnou vodu a rozsah a Ëetnost
její kontroly).
Bilance pot¯eby pitné vody
Pot¯eba pitné vody (pro obytné stavby) stanovená dle p¯ílohy Ë. 12 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb.
(specifická roËní pot¯eba vody na obyvatele: 46,0 m3/rok):
návrh
345
15 870
43,5

poËet obyvatel:
roËní pot¯eba (m3):
Qd pr˘mÏrná denní pot¯eba vody (m3/den):

Zásobování energií vytápÏní
Pro vytápÏní je vyuûíváno p¯edevöím spalování zemního plynu.
Elektrifikace
Páte¯í rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV, smÏ¯ované do distribuËních trafostanic.
Rozvodná NN síù je realizována p¯eváûnÏ jako podzemní kabelové vedení. Vlastníkem a provozovatelem
elektrické distribuËní soustavy je »EZ Distribuce a. s.
P¯edpokládaná spot¯eba elektrické energie pro obytné stavby v zastaviteln˝ch plochách a plochách
p¯estavby:

35

ODŸVODNÃNÍ ÚP HORNÍ BEÿKOVICE (»ERVENEC 2015)

stupeÚ:
B
C

nb:
96
96

podíl:
0,8
0,2

specifick˝ p¯íkon Pbj (kW/bj):
5,5
18

poûadovan˝ p¯íkon (kW):
422,4
345,6

Pozn.: StupeÚ elektrizace B: osvÏtlení, elektrické spot¯ebiËe a sporák s troubou, stupeÚ elektrizace C:
osvÏtlení, elektrické spot¯ebiËe, sporák s troubou a vytápÏní, nb odhadovan˝ poËet byt˘ v
rodinn˝ch domech.
Plynofikace
V ¯eöeném území je realizována ploöná plynofikace. Potrubí zásobovací a rozvodné sítÏ je vedeno z
RS Horní Be¯kovice místními komunikacemi (p¯ednostnÏ p¯idruûen˝mi dopravními prostory), p¯ípadnÏ
p¯ilehl˝mi ostatními plochami a zemÏdÏlsky vyuûívan˝mi pozemky. Plynovodní p¯ípojky jsou ukonËeny v
uliËní Ëá¯e stavebních parcel nebo v obvodov˝ch zdech objekt˘ hlavním uzávÏrem (HUP).
P¯edpokládan˝ odbÏr plynu pro obytné stavby v zastaviteln˝ch plochách a plochách p¯estavby:
stupeÚ:
va¯ení a TUV
vytápÏní

nb:
96
96

podíl:
0,2
0,8

spec. pot¯eba (m3.rok/bj):
720
3000

spot¯eba plynu (m3/rok):
13 824
230 400

Produktovody
Po západním okraji ¯eöeného území prochází trasa produktovodu, vlastníkem vedení je »EPRO a. s.
(ve v˝kresech je vyznaËeno pouze ochranné pásmo).
Telekomunikace
ÿeöené území p¯ísluöí k místnímu telekomunikaËnímu obvodu LitomÏ¯ice, základní
telekomunikaËní sluûby jsou zajiötÏny prost¯ednictvím spoleËnosti TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC a. s.
ÿeöen˝m územím prochází podél silnice III. t¯ídy kabely p¯enosové a p¯ístupové sítÏ, které jsou
zakonËeny v ATÚ ve st¯ední Ëásti sídla. VÏtöina rozvodn˝ch kabel˘ v sídle je vedena kabelovou trasou.
V zastaviteln˝ch plochách bude ¯eöena telekomunikaËní síù a p¯ipojení objekt˘ podzemní
kabelovou trasou. Navrûené obytné objekty budou p¯ímo napojeny na stávající místní síù (samostatn˝mi
staniËními kabely) s kapacitou min. 2 x 2 páry/1 rodinn˝ d˘m resp. bytovou jednotku.
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
V sídle je zajiötÏno ve¯ejné osvÏtlení a poslech místního rozhlasu.
Prostorová koordinace vedení technického vybavení
Prostorové uspo¯ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací musí
odpovídat p¯ísluön˝m »SN. SítÏ vedené v soubÏhu se silnicemi a místními komunikacemi v intravilánu
sídla budou p¯ednostnÏ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku.
K¯íûení silnic s vedením sítí technického vybavení budou realizována, pokud to technické podmínky
v území dovolí, bez poruöení vozovek (uûitím bez v˝kopov˝ch technologií). V extravilánu sídel budou
vedení sítí technické infrastruktury realizovány mimo tÏlesa komunikací, doporuËeno je soust¯edÏní tras
dálkovod˘.
ObËanské vybavení
ÚroveÚ obËanského vybavení obce ve¯ejn˝mi sluûbami je na velmi dobré úrovní. V sídle je
mate¯ská i základní ökola, kam dojíûdÏjí i dÏti z okolních sídel. V obci je poskytována základní zdravotní
péËe vËetnÏ ordinace zuba¯e a chirurgické ambulance. V areále léËebny se nachází lékárna.
Obecní ú¯ad sídlí ve vlastním objektu, kde se nachází také poöta. V sídle je dále knihovna. Na
v˝chodním okraji sídla se nachází ve¯ejné poh¯ebiötÏ. Na dalöích místech se nacházejí pamÏtní k¯íûe a
pomníky. V sídle se nachází pohostinství a nÏkolik prodejen. Sportovní areál se nachází na v˝chodním
okraji sídla, koupaliötÏ na západním okraji sídla není vyuûíváno.
Nakládání s odpady
Skládky
V ¯eöeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad˘.
ZneökodÚování odpad˘
Systém sbÏru, t¯ídÏní a zneökodÚování komunálního a stavebního odpadu i nebezpeËn˝ch sloûek
odpadu je upraven ObecnÏ závaznou vyhláökou Ë. 03/2007.
-

SbÏrné nádoby u nemovitostí slouûí k ukládání zbytkového odpadu po vyt¯ídÏní. Svoz se provádí
dle harmonogramu sestaveného oprávnÏnou osobou a schváleného obcí.
Vyt¯ídÏné sloûky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo) se ukládají do p¯ísluönÏ oznaËen˝ch
kontejner˘ umístÏn˝ch na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách.
NebezpeËné sloûky vyt¯ídÏné z komunálního odpadu jsou p¯edávány oprávnÏné osobÏ (BEC
Lovosice) k odvozu. Nevyuûité léky lze odloûit v lékárnách v okolních sídlech.
Odvoz kal˘ ze septik˘ a ûump si zajiöùují fyzické nebo právnické osoby u oprávnÏné osoby na
vlastní náklady.
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NezastavÏné území
ChránÏná území p¯írody
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou, v p¯ípadÏ ¯eöeného území, lesy, vodní toky a údolní nivy (dle
ustanovení §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní).
Biogeografické ËlenÏní krajiny
ÿeöené území leûí v ÿipském bioregionu (1.2), kter˝ je jako celek tvo¯en níûinou tabulí na
severozápadÏ st¯edních »ech, zabírající p¯eváûnou Ëást Dolnooharské tabule a západní Ëást Praûské
ploöiny.
Typick˝m rysem jsou opukové ploöiny s teplomiln˝mi, ¯idËeji i acidofilními doubravami. Ploöiny
jsou roz¯ezané st¯ednÏ hlubok˝mi údolími. Na jejich jiûních svazích se p¯edpokládají subxerofilní doubravy
aû skalní stepi na ostatních svazích dubohab¯iny a na dnÏ liniové luhy. Nereprezentativními Ëástmi jsou
terasy s acidofilními doubravami, které tvo¯í p¯echod do Polabského bioregionu.
Biochory
Do ¯eöeného území zasahují následující biochory (vöe ve 2. bukodubovém vegetaËním stupni, aû
na poslední oblast sráûkovÏ relativnÏ suchá):
-2RE
-2BE
-2PN
2RN

Ploöiny na spraöích v suché oblasti 2. v.s.
Erodované ploöiny na spraöích suché 2. v.s.
Pahorkatiny na zahlinÏn˝ch píscích 2. v.s.
Ploöiny na zahlinÏn˝ch píscích 2. v.s.

P¯irozená vegetace
VegetaËní formace relativnÏ blízké p¯irozen˝m se v ¯eöeném území zachovaly v podobÏ lesních
masiv˘ Pomokliny (regionální biocentrum Ë. 1482).
V˝chodní Ëást ¯eöeného území je zahrnuta do mapovací jednotky »ern˝öová dubohab¯ina (7),
západní zalesnÏná Ëást pak do mapovací jednotky Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidaeQuercetum petaeae, Abieti-Quercetum)(36). OkrajovÏ do ¯eöeného území zasahuje na severo západÏ
Lipová doubrava (Tilio-Betuletum)(8).
Vymezení územního systému ekologické stability
Hlavním cílem vytvá¯ení ÚSES je trvalé zajiötÏní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita vöech ûijících organism˘ a jejich spoleËenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh˘, mezi druhy a rozmanitost ekosystém˘.
Základními skladebn˝mi prvky ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakËní prvky (spolu se zvláötÏ
chránÏn˝mi územími a v˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky):
-

-

Biocentrum je tvo¯eno ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝ svou velikostí a stavem
ekologick˝ch podmínek umoûÚuje trvalou existenci druh˘ i spoleËenstev p¯irozeného genofondu
krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotop˘, kter˝ sv˝m stavem a velikostí umoûÚuje trvalou
existenci p¯irozeného Ëi pozmÏnÏného, avöak p¯írodÏ blízkého ekosystému.
Biokoridor je, nebo cílovÏ má b˝t, tvo¯en ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝
propojuje biocentra a umoûÚuje a podporuje migraci, öí¯ení a kontakty ûiv˝ch organism˘.
InterakËní prvek je ekologicky v˝znamn˝ krajinn˝ prvek nebo ekologicky v˝znamné liniové
spoleËenstvo, vytvá¯ející existenËní podmínky rostlinám a ûivoËich˘m, v˝znamnÏ ovlivÚujícím
fungování ekosystém˘.
Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability
OznaËení v mapÏ:
Název:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Bioregion:
Biochora:

Velikostní parametry:
Typ cílového spoleËenstva:

1482
Pomoklina
Biocentrum regionální, vymezené, reprezentativní
1.2 (ÿipsk˝)
-2PN (Pahorkatiny na zahlinÏn˝ch píscích 2. v.s.)
-2RE (Ploöiny na spraöích v suché oblasti 2. v.s.)
-2BE (Erodované ploöiny na spraöích suché 2. v.s.)
2RN (Ploöiny na zahlinÏn˝ch píscích 2. v.s.)
36,85 ha (v ¯eöeném území)
zakrslá doubrava v. st. (kyselá) buková doubrava,
b¯ezová doubrava v. st.

Charakteristika souËasného stavu:
Biocentrum je tvo¯eno Ëástí velkého komplexu lesa „Pomoklina” mezi »ernouËkem a Horními Be¯kovicemi. Do
¯eöeného území zasahuje od jihu z okresu MÏlník. Podkladem vÏtöí Ëásti biocentra jsou písËité a ötÏrkové náplavy, na
Ëásti území smÏrem k Horním Be¯kovicím (v˝chodnÏ orientované svahy) p¯evaûují opukové a jílovité horniny s druhovÏ
v˝raznÏ bohatöí vegetací.
V lesním porostu st¯ední Ëásti biocentra tvo¯en˝m Pinus sylvestris, Quercus robur a Quercus petraea se v
podrostu uplatÚují následující druhy: Kubus caesius, proniká invazní druh Impatiens parviflora, Urtica dioica,
Chaerophylium aromaticum, Chaerophylium temulum, Potentilla reptans, Geum Urbanum, Alliaria petiolata, Poa
nemoralis, Sambucus nigra, Moehringia trinervia, Hypericum perforatum, Poa annua, Poa nemoralis. Pod nadrostem
Larix decidua a Picea excelsa p¯evaûuje chudöí vegetace, s dominantními Rubus caesius a Impatiens parviflora. DruhovÏ
chudöí je podrost i v místech pod p¯evaûujícími d¯evinami Picea excelsa, Pinus sylvestris a Fagus sylvatica. P¯evládá zde
p¯edevöím Rubus caesius, Impatiens parviflora, lokálnÏ Deschampsia flexuosa, proniká i Tripleurospermum maritimum.
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Velmi zajímavá je druhová kombinace podél cest v lese, kam pronikají i druhy luËní nebo polní. KromÏ jiû
uveden˝ch druh˘ p¯istupují: Ballota nigra, Campanula trachelium, Senecio viscosa, Saponaria offícinalis, Erigeron acris,
Conyza canadensis, Scrophularia nodosa, Arctium lappa, Poa pratensis, Persicaria amphibia, Prunella vulgaris, Mycelis
muralis.
D˘leûit˝m faktorem v rámci biocentra jsou m˝tiny. Na nÏ se öí¯í p¯edevöím následující druhy: Impatiens
parviflora, Urtica dioica, Galeopsis tetrahit, Fragaria moschata, Geum Urbanum, Ranunculus repens. Z dalöích druh˘
jsou p¯ítomny Potentilla reptans, Cirsium arvense, Tussilago farfara, Potentilla anserina, Achillea millefolium, Trifolium
repens, Trifolium pratense, Trifolium medium, Calamagrostis arundinacea a dalöí druhy, s p¯evahou luËních,
díky uvolnÏn˝m svÏtl˝m prostorám. M˝tiny tvo¯í plochy pro öí¯ení a p¯echodn˝ v˝skyt nÏkter˝ch svÏtlomiln˝ch druh˘.
Na navazujících louËkách p¯i okraji biocentra (západní a st¯ední Ëást) rostou luËní druhy s dominantními
Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Plantago maxima i Plantago
lanceolata, Artemisia campestris, Trifolium pratense, Alopecums pratensis, Loiium perenne, Urtica dioica, Tanacetum
vulgare, Linaria vulgaris, Ranunculus repens, Hypericum perforatum, Cichorium intybus. LokálnÏ z¯ídka je
v porostu vmíöen Quercus umbra. Menöí lesík s Ëist˝m nadrostem tohoto druhu je ovöem témÏ¯ bez podrostu.
Na svÏtlejöích místech na podkladu s p¯evahou vápnit˝ch slínovou (p¯edevöím ve smÏru k Horním Be¯kovicím
na v˝chodnÏ orientovan˝ch svazích) p¯istupuje v lese Fraxinus excelsior, z ke¯˘ Euonymus europaeus, Corylus avellana,
Sorbus aucuparia, Ligustrum vulgare. Rosa canina, v podrostu Brachypodium sylvaticum, Geum Urbanum, Dactylis
glomerata, Melica nutans, Scrophularia nodosa, Euphorbia cyparissias, Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata. Viola
canina, Poa nemoralis, Lathyrus vemus, Hepatica nobilís, Galeobdolon luteum, Hylotelephium maximum, Alliaria
petiolata. Sílené nutans, Campanula persicifolia. P¯i okraji biocentra Calamagrostis epigeios, Capsella bursa-pastoris,
Carex flacca, Carex muricata, Plantago media, Loiium perenne. V lesní druhové kombinaci Tilia cordata Fagus sylvatica, s
p¯ímÏsí Carpinus betulus, okrajovÏ Acer campestris, p¯evaûují v podrostu na slínovcích Luzula luzuloides, Melica
nutans, Comus sanguinea, Viola reichenbachiana, Campanula trachelium, Lonicera xylosteum.
P¯i lesních okrajích pronikají dalöí druhy: Agrimonia eupatoria, Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare,
Medicago falcata, Sanguisorba minor, Carex flacca, Vibumum lantana, Centaurea jacea, Reseda lutea, Eryngium
campestre, Euphorbia cyparissias.
Návrh opat¯ení:
Hospoda¯ení v lese pod¯ídit ekologickému v˝znamu vymezeného regionálního biocentra. PostupnÏ
transformovat druhovou skladbu lesního porostu ve prospÏch druh˘ podle vymezen˝ch STG, respekt, lesních typ˘.
PostupnÏ eliminovat cizorodé taxony (smrk ztepil˝, dub Ëerven˝ a trnovník akát).

Místní územní systém ekologické stability
Návrh ¯eöení je koncipován tak, aby byly v maximální moûné mí¯e respektovány nároky vöech
uûivatel˘ území (osídlení, doprava, zemÏdÏlská v˝roba, tÏûba nerostn˝ch surovin ap.). Stávající zástavba a
dopravní trasy jsou plnÏ respektovány. Nároky zemÏdÏlské v˝roby jsou zohlednÏny minimalizací
poûadavk˘ na zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond. Trasování biokoridor˘ je voleno tak, aby nenaruöovalo úËelnou
organizaci zemÏdÏlského p˘dního fondu. Biokoridory jsou p¯eváûnÏ vedeny podél koryt potok˘ a
odvodÚovacích p¯íkop˘, podél stávajících polních cest nebo sledují dochované protierozní meze.
OznaËení v mapÏ:
Název:
FunkËní typ:
Bioregion:
Biochora:
Cílová v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:

13
Vidlák
Biocentrum lokální vymezené, reprezentativní
1.2 (ÿipsk˝)
-2BE (Erodované ploöiny na spraöích suché 2. v.s.)
4,5 ha
zakrslá doubrava v. st.

Charakteristika souËasného stavu:
Biocentrum je vymezeno na p¯eváûnÏ k v˝chodu orientovan˝m zalesnÏném svahem pod vrchem Vidlák.
Geologick˝ podklad vÏtöiny biocentra tvo¯í opuky a sliny, které místy vystupují na povrch, na horní ploöinÏ jsou vöak
podkladem chudöí ötÏrkopískové náplavy.
»ást porost˘ na kyselejöím substrátu tvo¯í p¯edevöím doubravy (Quercus petraea) s vmíöenou Pinus sylvestris,
místy naopak p¯evaûující porost borovic svmíöen˝m Quercus petraea. V podrostu zde jsou Deschampsia ílexuosa,
Rubus caesius, invazní Impatiens parviflora, Urtica dioica, Hypericum perforatum, místy Poa nemoralis, Saponaria
vulgaris.
Na bohatöích místech s v˝stupy slín˘ a opuk rostou v podrostu doubravy: Artemisia campestris, Papaver
agremone, Lotus corniculatus, Cirsium arvense, Arctium lappa, Urtica dioica, Agrimonia eupatoria, Calamintha acinos,
Hypericum perforatum, Balotta nigra, Campanula persicifolia, Campanula rapunculoides a Campanula trachelium,
Sanguisorba minor, Bromus erectus, Fragaria moschata, Trifolium arvense, Trifolium alpestre, Trifolium medium,
Centaurea vulgaris, Dactylis glomerata, Eringium vulgare, lnula salicina, Reseda luteola, místy invaznÏ se öí¯ící Impatiens
parviflora.
Doubrava v severní Ëásti biocentra, u ûelezniËní trati, s vmíöen˝m Fraxinus excelsior, Acer campestre a Tilia
cordata hostí relativnÏ bohat˝ podrost s Lonicera xylosteum a Lonicera caprifolium, Plantago media, Calamintha acinos,
Dactylis glomerata, Campanula trachelium, Brachypodium pinnarum, Ribes aureum, Achillea millefolium, Mercurialis
perennis. Na nÏkolika místech rostou bohatÏ porosty s Primula veris, Pyrethrum corymbosum, Mercurialis perennis,
Poa nemoralis. VÏtöí Ëást porost˘ je pod tlakem invazní Impatiens parviflora.
V doubravách pod vrcholem Vidláku rostou Lonicera xylosteum, Digitalis grandiflora, Dactylis glomerata, Poa
nemoralis, Glechoma hederacea, Plantago major, Erigeron canadensis. V porostech s lokálnÏ vmíöenou Pinus sylvestris
se öí¯í Calamagrostis arundinacea.
Na m˝tinách se kromÏ jiû jmenovan˝ch druh˘ vyskytují i dalöí: Taraxacum officinalis, Rumex obtusifolius,
Hepatica nobilis, Brachypodium pinnatum, Cichorium intybus, lnula salicina, Senecio jacobea, Coronilla varia,
Origanum vulgare. Pod stromov˝m nadrostem s p¯ímÏsí Robinia pseudoacacia p¯evaûují v podrostu Urtica dioica,
Chelidonium majus, Rubus caesius, vmíöenÏ Euphorbia cyparissias, Dactylis glomerata, z ke¯˘ Cornus sanguinea a
Sambucus nigra. P¯i okrajích biocentra (hranicích lesních porost˘) se na v˝slunn˝ch stanoviötích vyskytují: Acer
campestre, Cornus sanguinea, Bromus erectus, Calamintha acinos, Fragaria moschata, Trifolium arvense, Sanguisorba
minor, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, lnula salicina, Reseda lutea, Eringium vulgare.
Návrh opat¯ení:
Hospoda¯ení v lesních porostech pod¯ídit prioritní ekologické funkci vymezeného biocentra a v tomto smyslu
ovlivÚovat i druhovou skladbu lesního porostu, zejména eliminací trnovníku akátu.
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OznaËení v mapÏ:
Název:
FunkËní typ:
Bioregion:
Biochora:
Cílová v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:

A
Propojení biokoridor˘ g a 107
Biocentrum lokální, navrûené k zaloûení
1.2 (ÿipsk˝)
-2RE (Ploöiny na spraöích v suché oblasti 2. v.s.)
-2BE (Erodované ploöiny na spraöích suché 2. v.s.)
3,1 ha
lipová buková doubrava

Charakteristika souËasného stavu:
Blok orné p˘dy.
Návrh opat¯ení:
Ve druhové skladbÏ biocentra by mÏl dominovat dub zimní, s p¯ímÏsí habru obecného, lípy srdËité a javoru
mléËe. Z ke¯˘ lze pouûít lísku obecnou, zimolez p˝¯it˝, ptaËí zob obecn˝, hloh jednosemenn˝, svídu krvavou, öípek a
trnku obecnou. Podél místní komunikace a tÏlesa dráhy bude ponechán zatravnÏn˝ pás bez strom˘.
OznaËení v mapÏ:
Název:
FunkËní typ:
Bioregion:
Biochora:
Cílová v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:

g
Propojení mezi biocentry Ë. 9 Na ostrovech,
Ë. 10 Pod oborou a Ë. 13 Vidlák
Biokoridor lokální, navrûen˝ k zaloûení
1.2 (ÿipsk˝)
-2PN (Pahorkatiny na zahlinÏn˝ch píscích 2. v.s.)
-2RE (Ploöiny na spraöích v suché oblasti 2. v.s.)
-2BE (Erodované ploöiny na spraöích suché 2. v.s.)
öí¯ka: 15 aû 20 m, délka: 1200 m
lipová buková doubrava

Charakteristika souËasného stavu:
Okraj bloku orné p˘dy podél místní úËelové komunikace.
Návrh opat¯ení:
Ve vyznaËené trase vytvo¯it pás zelenÏ o minimální öí¯ce 15 m v druhovém sloûení odpovídajícímu lipové
bukové doubravÏ. To znamená, ûe by druhové skladbÏ biokoridoru mÏl dominovat dub zimní, s p¯ímÏsí habru
obecného, lípy srdËité a javoru mléËe. (Vzhledem k vláhovému deficitu bez buku lesního.) Z ke¯˘ lze pouûít lísku
obecnou, zimolez p˝¯it˝, ptaËí zob obecn˝, hloh jednosemenn˝, svídu krvavou, öípek a trnku obecnou.
OznaËení v mapÏ:
Název:
FunkËní typ:
Bioregion:
Biochora:
STG:
Velikostní parametry:
Typ cílového spoleËenstva:

i
Propojení biocenter Ë. 1482 Pomoklina, Ë. 12 Lazy
a Ë. 13 Vidlák po západním a severním okraji lesa
zvaného Be¯kovická obora
Biokoridor lokální vymezen˝, funkËní
1.2 (ÿipsk˝)
-2RE (Ploöiny na spraöích v suché oblasti 2. v.s.)
2B2, 2B3
öí¯ka: 15 20 m, délka: 800 m
zakrslá doubrava v. st., typická buková doubrava

Charakteristika souËasného stavu:
Západní a severní okraj lesního masivu mezi Horními Be¯kovicemi a Kostomlaty pod ÿípem. V lesním masivu,
kter˝m prochází, je ho vöak t¯eba chápat jen jako jeden z hlavních (nejËastÏjöích) smÏr˘ migrace bioty mezi
spojovan˝mi prvky USES. Funkci biokoridoru v tomto p¯ípadÏ v r˘zné mí¯e plní lesní porost v celé své öí¯ce.
Návrh opat¯ení:
Hospoda¯ení v biokoridorem dotËen˝ch lesních porostech pod¯ídit jejich prioritní ekologické funkci. V tomto
smyslu dbát o jejich maximální druhovou diverzitu, odpovídající dan˝m stanoviötním podmínkám. Chránit pro migraci
bioty cenné ekotony.
OznaËení v mapÏ:
Název:
FunkËní typ:
Bioregion:
Biochora:
Velikostní parametry:
Typ cílového spoleËenstva:

j
Propojení biocenter Ë 1482 Pomoklina a Ë. 13 Vidlák
po v˝chodní stranÏ Be¯kovické obory
Biokoridor lokální vymezen˝, funkËní
1.2 (ÿipsk˝)
-2RE (Ploöiny na spraöích v suché oblasti 2. v.s.)
öí¯ka: 15 m, délka: 1500 m
zakrslá doubrava v.st.

Charakteristika souËasného stavu:
Biokoridor je vymezen podél v˝chodního okraje Be¯kovické obory. V lesním masivu, kter˝m prochází, je ho vöak
t¯eba chápat jen jako jeden z hlavních (nejËastÏjöích) smÏr˘ migrace bioty mezi spojovan˝mi prvky USES. Funkci
biokoridoru v tomto p¯ípadÏ v r˘zné mí¯e plní lesní porost v celé své öí¯ce.
Návrh opat¯ení:
Hospodá¯em v biokoridorem dotËen˝ch lesních porostech pod¯ídit jejich prioritní ekologické funkci. V tomto
smyslu dbát o jejich maximální druhovou diverzitu, odpovídající dan˝m stanoviötním podmínkám. Chránit pro migraci
bioty cenné ekotony.
OznaËení v mapÏ:
Název:
FunkËní typ:
Bioregion:
Biochora:
Cílová v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:

107
Propojení mezi biocentrem A, biokoridorem g
a sousedním k. ú. DaminÏves
Biokoridor lokální, navrûen˝ k zaloûení
1.2 (ÿipsk˝)
-2RE (Ploöiny na spraöích v suché oblasti 2. v.s.)
öí¯ka: 15 aû 20 m, délka: 1700 m
lipová buková doubrava
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Charakteristika souËasného stavu:
Blok orné p˘dy podél místní úËelové komunikace.
Návrh opat¯ení:
Ve vyznaËené trase vytvo¯it pás zelenÏ o minimální öí¯ce 15 m v druhovém sloûení odpovídajícímu lipové
bukové doubravÏ. To znamená, ûe by druhové skladbÏ biokoridoru mÏl dominovat dub zimní, s p¯ímÏsí habru
obecného, lípy srdËité a javoru mléËe. Z ke¯˘ lze pouûít lísku obecnou, zimolez p˝¯it˝, ptaËí zob obecn˝, hloh
jednosemenn˝, svídu krvavou, öípek a trnku obecnou.

Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
V ¯eöeném území nejsou stanovena záplavové území a aktivní zóny záplavového území.
Pozn.: V blízkém okolí vodních tok˘ a ploch mohou b˝t stanoveny vodoprávním ú¯adem omezení
vypl˝vající zejména z §67 zákona Ë. 254/2001 Sb.
Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
Do ¯eöeného území zasahuje chránÏné loûiskové území 15830001 (DaminÏves), evidována jsou
v˝hradní loûiska nerost˘ 315830002 (Cítov 2) a 315830001 (Cítov 2).
6.7) P¯ehled limit˘ vyuûití území (koordinaËní v˝kres)
Limity vyuûití území omezují, vyluËují a podmiÚují umísùování staveb, vyuûití území a opat¯ení v
území.
Hranice územních jednotek
ÿeöené území tvo¯í území obce Horní Be¯kovice (katastrální území: Horní Be¯kovice, Ëíseln˝ kód:
642363). ÿeöené území je souËástí okresu LitomÏ¯ice (Ústeck˝ kraj).
Zp˘sob vyuûití území
SouËasn˝ zp˘sob vyuûití území vypl˝vá zejména z údaj˘ katastru nemovitostí (katastrální mapy).
Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ informací poskytnut˝ch ÚHÚL Brand˝s
nad Labem Stará Boleslav (OPRL 2013).
Na plochách zemÏdÏlského p˘dního fondu nejsou provedeny ploöné meliorace drenáûe.
Obec Horní Be¯kovice neeviduje ûádná platná rozhodnutí stavebního ú¯adu (územní rozhodnutí,
stavební povolení), která by byla opomenuta. V ¯eöeném území není vyhláöena stavební uzávÏra.
Limity vyuûití území vypl˝vající z ÚPD vydané krajem
»ást ¯eöeného území je souËástí regionálního biocentra RBC Ë. 1482.
Limity vyuûití území stanovené v p¯edpisech a rozhodnutích
Ochrana p¯írody a krajiny:
(dle zákona Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody, v platném znÏní)
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou, v p¯ípadÏ ¯eöeného území, lesy, vodní toky a údolní nivy (dle
ustanovení §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní).
Pozn.: V ¯eöeném území se nenacházejí zvláötÏ chránÏná nebo chránÏná území. Území obce není souËástí
PtaËí oblasti vyhláöené jako souËást soustavy NATURA 2000 a nenacházejí se zde evropsky
v˝znamné lokality (pSCI).
Ochrana lesa:
(dle zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní)
Dle §14, odst. 2, je t¯eba souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50
m od okraje lesa. Lesy v ¯eöeném území je za¯azeny do kategorie les˘ hospodá¯sk˝ch, pouze malá Ëást na
nep¯ístupn˝ch stanoviötích je za¯azena do les˘ ochrann˝ch.
Ochrana podzemních a povrchov˝ch vod:
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., v platném znÏní)
V území musí b˝t splnÏny obecnÏ platné podmínky vypl˝vající ze zákona Ë. 254/2001 Sb., o
vodách, v platném znÏní, a z Na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p¯ípustného
zneËiötÏní povrchov˝ch vod a z vyhláöky Ministerstva zemÏdÏlství »R Ë. 470/2001 Sb., v platném znÏní,
kterou se stanoví seznam v˝znamn˝ch vodních tok˘ a zp˘sob provádÏní Ëinnosti související se správou
vodních tok˘.
ÿeöené území je zahrnuto do chránÏné oblasti p¯irozené akumulace vod (CHOPAV) SeveroËeská
k¯ída, které bylo vyhláöeno Na¯ízením vlády Ë. 85/1981 Sb. ÿeöené území je zranitelnou oblastí (dle
Na¯ízení vlády »R Ë. 103/2003 Sb., o stanovení zraniteln˝ch oblastí, p¯íloha Ë. 1).
Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního toku (dle
ustanovení §49 zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách) do 6 m od b¯ehové Ëáry pro úËely jejich údrûby a
zajiötÏní provozu.
Ochrana ovzduöí
(dle zákona Ë. 86/2002 Sb., o ochranÏ ovzduöí, v platném znÏní):
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ÿeöené území není zahrnuto do oblastí se zhoröenou kvalitou ovzduöí (dle informací vypl˝vajících z
vÏstníku MéP »R Ë. 07/2003). Nejsou známy situace, kdy by byly v ¯eöeném území p¯ekraËovány imisní
limity a meze tolerance. Taktéû není ¯eöené území zahrnuto do oblastí ochrany a ekosystém˘ a vegetace.
Z hlediska ochrany ovzduöí musí b˝t p¯i vöech Ëinnostech respektována a dodrûována práva a
povinnosti vypl˝vající ze zákona Ë. 86/2002 Sb., na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb. 354/2002 Sb., a vyhláöek
MéP Ë. 355/2002 Sb. 358/2002 Sb.
P¯i vybran˝ch stavebních Ëinnostech m˘ûe b˝t vyûadováno provedení radonového pr˘zkumu
(stanovení radonového indexu pozemku dle vyhláöky Ë. 307/2002 Sb., o radiaËní ochranÏ, v platném
znÏní).
Ochrana památek:
(dle zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní)
Pro archeologické nálezy a vybranou stavební Ëinnost v ¯eöeném území platí oznamovací povinnost
a povinnost umoûnÏní odborného dohledu a provedení záchranného archeologického v˝zkumu
stanovená v obecnÏ platném p¯edpisu (zákon Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní).
V ¯eöeném území jsou vymezeny archeologické zóny I. stupnÏ:
Po¯. Ë.
12-22-01/4

Název UAN
Horní Be¯kovice intravilán vsi a nejbliûöí okolí

Typ
I.

Reg. správce
Oblastní muzeum LitomÏ¯ice

V ¯eöeném území jsou evidovány a zapsány do Úst¯edního seznamu kulturních památek (dle
zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní):
Zámek (rej. Ë. ÚSKP 28586/5-2037):
Barokní zámek (státní psychiatrická léËebna) s rozlehl˝m parkem ve v˝chodní Ëásti sídla, z l. 1738
— 56, boËní k¯ídla kol r. 1770 — 80; mohutná podél stavba o dvou patrech, s p¯edloûen˝m Ëestn˝m
dvorem, vymezen˝m po stranách patrov˝mi k¯ídly a vp¯edu pilí¯ov˝m plotem s branou. Hlavní budova má
v ose a na k¯ídlech obou pr˘Ëelí mÏlké rizality, osové se zapuötÏn˝mi polo sloupy a trojúheln˝mi ötíty,
k¯ídlové s vysok˝mi pilastry a segment. ötíty, na nichû vázy, plastiky putt˘ a t¯i alegorické sochy (roËních
období); v p¯ízemí b˝valá klenutá sala terrena, p˘vodnÏ otev¯ená do parku, ke krajov˝m rizalit˘m
západního pr˘Ëelí p¯iléhají patrová k¯ídla Ëestného dvora se Ëtvercov˝mi budovami na vnÏjöích koncích.
V severním k¯ídle kaple z r. 1773. — Na Ëestném dvoru kaöna a pískovcová socha Hygieie,
klasicistní z r. 1795, za v˝chodním pr˘Ëelím zámku rozlehl˝ anglick˝ park z poË. 19. stol., kde pískovcov˝
figurální památník Ant. Hartigové z r. 1790, klasicistní s postavou ûeny, truchlící nad rakví dÏcka, sign.
„Xaver Lederer Sculpsit. • k¯íû — litinov˝, empír., na kamen, podstavci s letopoËtem 1853, v˝chodnÏ za
zámeck˝m parkem.
Tento zámek byl vybudován Adamem Frantiökem Hartigem. Poslední majitel, velkostatká¯ Josef
»ern˝, prodal zámek v r. 1889 Zemskému ú¯adu zemÏ »echy, kter˝ je v nÏm r. 1890 z¯ídil Zemsk˝ ústav
pro choromyslné.
ÿeöené území je souËástí II. zóny ochranného pásma Národní kulturní památky ÿíp (rozhodnutí
OkÚ LitomÏ¯ice, Ë. j.: RK 21/11/98, ze dne 21. 1. 1998), pro kterou platí podmínky:
Není p¯ípustné zásadnÏ mÏnit dochovan˝ vzhled krajiny a strukturu a vzhled osídlení. Liniové
stavby, lomy, pr˘myslová, zemÏdÏlská nebo dopravní za¯ízení a obËanská vybavenost budou realizovány
pouze po p¯edchozím odsouhlasení p¯ísluön˝mi správními orgány územního plánování, orgány a
organizacemi státní památkové péËe, ochrany p¯írody a ostatními dotËen˝mi orgány a organizacemi.
Respektovány budou podmínky Archeologického ústavu AV a organizací oprávnÏn˝ch k provádÏní
archeologick˝ch pr˘zkum˘.
Ochrana staveb:
(dle zákona Ë. 256/2001, o poh¯ebnictví, v platném znÏní):
Ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ se z¯izuje v öí¯i nejménÏ 100 m.
Ochrana nerostn˝ch surovin:
(dle zákona Ë. 44/1988 Sb., o nerostném bohatství, v platném znÏní):
Do ¯eöeného území zasahuje chránÏné loûiskové území 15830001 (DaminÏves), evidována jsou
v˝hradní loûiska nerost˘ 315830002 (Cítov 2) a 315830001 (Cítov 2).
Ochrana drah:
(dle zákona Ë. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znÏní):
Ochranné pásmo dráhy celostátní nebo regionální (do rychlosti 160 km/h) je 60 m od osy krajní
koleje a 30 m od obvodu dráhy.
Ochrana dopravní infrastruktury pozemních komunikací:
(dle zákona Ë. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znÏní)
Ochranné pásmo silnice III. t¯ídy mimo souvisle zastavÏná území je 15 m od osy vozovky.
Ochrana technické infrastruktury vodovodních ¯ad˘ a kanalizaËních stok:
(dle zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném znÏní)
Ochranné pásmo ¯ad˘ a stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ je 1,5 m na kaûdou stranu od vnÏjöího
líce potrubí Ëi stoky a ochranné pásmo ¯ad˘ a stok nad pr˘mÏr 500 mm je 2,5 m na kaûdou stranu od
vnÏjöího líce potrubí Ëi stoky.
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Ochrana technické infrastruktury pro zásobování elektrickou energií:
(dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní)
Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ Ëiní
7 m na obÏ strany od krajních vodiË˘, ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí
nad 35 kV a do 110 kV vËetnÏ Ëiní 12 m na obÏ strany od krajních vodiË˘, ochranné pásmo podzemního
vedení do 110 kV vËetnÏ je 1 m (po obou stranách krajního kabelu).
Ochranné pásmo elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52
kV na úroveÚ nízkého napÏtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo elektrické stanice kompaktní a zdÏné s
p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ NN je 2 m od stanice.
Pozn.: Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za¯ízení, neboù v §98 zákona Ë. 458/2000, v
platném znÏní, se uvádí, ûe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p¯edpis˘ se
nemÏní po nabytí úËinnosti zákona.
Proto jsou ve v˝kresech vyznaËena, u staröích za¯ízení, ochranná pásma d¯íve uplatnÏná: pro
nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ ochranné pásmo 10 m
na obÏ strany od krajních vodiË˘.
Ochrana technické infrastruktury pro zásobování plynem:
(dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní)
Ochranné pásmo nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek v zastavÏném
území je 1 m na obÏ strany od p˘dorysu vedení. Ochranné pásmo u ostatních plynovod˘ a
technologick˝ch objekt˘ je 4 m na vöechny strany od p˘dorysu vedení. BezpeËnostní pásmo VVTL
plynovodu DN 500 je 150 m na obÏ strany od p˘dorysu vedení.
Ochrana technické infrastruktury zásobování jin˝mi produkty:
(dle na¯ízení vlády Ë. 29/1959 Sb., o oprávnÏních k cizím nemovitostem p¯i stavbách a provozu
podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu)
Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svisl˝mi plochami
veden˝mi ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. Dle §5 odstavec 3) m. j.
platí: Uvnit¯ ochranného pásma je zakázáno: ... c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a
souvislé zastavÏní vesnic.
Pozn.: BezpeËnostní vzdálenost je nejmenöí p¯ípustná vzdálenost od jin˝ch nadzemních objekt˘ a
za¯ízení, stanovená se z¯etelem k moûnému ohroûení. Její hodnota je odstupÚována podle
charakteru hodnocen˝ch objekt˘.
Ochrana technické infrastruktury telekomunikace:
(dle zákona Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znÏní):
Ochranné pásmo podzemních telekomunikaËních vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení. Do
¯eöeného území nezasahují ochranná pásma základnov˝ch stanic ve¯ejné radiotelefonní sítÏ.
Ochrana zájm˘ obrany státu:
(dle zákona Ë. 222/1999 Sb., o zajiöùování obrany »R):
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.
ÿeöen˝m územím prochází radioreléov˝ spoj Armády »R s ochrann˝m pásmem.
Dalöí omezení v území
ZemÏdÏlské p˘dy v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ ZPF:
V ¯eöeném území se nacházejí zemÏdÏlské p˘dy v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ ZPF (dle
metodického pokynu MéP ze dne 1. 10. 1996, Ë. j.: OOLP/1067/96).
-

-

Dalöí v˝znamné stavby:
Rodn˝ d˘m Ëeské operní pÏvkynÏ Klementiny Kalaöové nacházející se v areálu b˝valého pivovaru.
Klementina Kalaöová (nar. 9. 9. 1850) byla, ve své dobÏ velmi slavná operní pÏvkynÏ, ûaËkou
Bed¯icha Smetany. PozdÏji se stala Ëlenkou carské opery PetrohradÏ, královské opery v Lond˝nÏ a
Ëestn˝m Ëlenem divadla v ParmÏ, kde se jako p¯ítelkynÏ G. Verdiho stala nejlepöí interpretkou
stÏûejních rolí jeho oper. PamÏtní deska dnes umístÏna na návsi.
Budova ¯editelství statku vËetnÏ hospodá¯sk˝ch budov (p˘vodnÏ velkostatek Vyöehradské kapituly,
nyní ve správÏ Pozemkového fondu »R).
Budovy b˝valého pivovaru
U Ivana mohyla v lese
K¯íûek u dolní vrátnice psychiatrické léËebny z r. 1853 (díkuvzdání za uzdravení syna Luise, hrabÏte
Frantiöka Desfours Walde Rode)
K¯íûek p¯i vjezdu do obce od MÏlníka (památník z r. 1855 p¯ipomínající záchranu ûivota císa¯e
Frantiöka Josefa I., v˝hled do MÏlnické kotliny)
d˘m Ëp. 27, pozdnÏ empír. — dva p¯ízemní domky spojené branou se segment. ötítem.
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7)

Vyhodnocení vyuûití zastavÏného území a pot¯eby vymezení zastaviteln˝ch ploch
Sídlo Horní Be¯kovice (st¯edovÏkého p˘vodu) bylo zaloûeno jako zemÏdÏlská vesnice kolem
kruhové návsi s rybníkem obklopené p˘vodnÏ p¯eváûnÏ radiálnÏ orientovan˝mi statky (s ploön˝m
standardem zastavÏn˝ch Ëástí vËetnÏ dvor˘ cca 1000-2000 m2). Jednotlivé usedlosti mají charakter
uzav¯en˝ch dvor˘ s obytn˝mi budovali v pr˘Ëelí a hospodá¯sk˝mi budovami rozmístÏn˝mi po obvodu
dvor˘. Dominantní polohu má areál b˝valého zámku s rozsáhlou zahradou. V p¯edpolí zámku vznikly
následnÏ dva areály hospodá¯sk˝ch dvor˘ (pivovar a tzv. vrchnostensk˝ dv˘r).
P¯íjezdová komunikace, která dále lemuje areál zámku, byla postupnÏ zastavována obytn˝mi domy.
Posléze se obytné domy rozöi¯ovaly po svahu smÏrem na jih. Domy mají charakter chalup, obytná stavení
mají kolmou orientaci, hospodá¯ská stavení mají menöí rozsah a charakter k˘len a sklad˘. Plocha
zastavÏné Ëásti budov v tomto území dosahuje pouze 600 – 900 m2.
P¯edÏl mezi touto staröí Ëástí a novou Ëástí sídla je tvo¯en tratí. Nová Ëást je tvo¯ena obytnou
zástavbou (se spíöe p¯ímÏstsk˝m charakterem) podél p¯íjezdové silnice a nÏkolika bytov˝mi domy
vystavÏn˝mi podél zadní Ëásti zámeckého parku smÏrem ke h¯bitovu. Jde o zástavbu izolovan˝mi domy,
ploön˝ standard je odpovídající charakteru zástavby (cca 1000 m2 na stavební parcelu), bytové domy jsou
umístÏny v plochách ve¯ejné zelenÏ.
Demografick˝ v˝voj:
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do t¯í základních etap s mezníkem v polovinÏ 20. století
a na konci 20. století. První etapa ukonËená údaji z roku 1930 je charakteristická pozvolnÏ nar˘stajícím
poËtem obyvatel v té tobÏ bohatého zemÏdÏlského sídla. Druhá etapa vymezená obdobím od roku 1950
do roku 1991 se vyznaËuje v˝razn˝m úbytkem poËtu obyvatel, od 90. let poËet obyvatel dále klesá, tento
pokles se vöak jiû da¯í sniûovat. Stabilizovan˝ poËet obyvatel se v souËasnosti pohybuje okolo hodnoty
900 920 trvale bydlících obyvatel.
Z hlediska budoucího v˝voje je nejd˘leûitÏjöím r˘stov˝m faktorem existence nabídky dostateËného
poËtu stavebních pozemk˘ s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za podmínky trhem
akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick˝mi a majetkoprávními
podmínkami, nikoli dynamikou demografického v˝voje. Sídlo se nachází v rozvojové ose, nad¯azené trasy
dopravní infrastruktury nadregionálního v˝znamu (dálnice, ûeleznice) jsou dob¯e dostupné.
P¯i posouzení moûnosti rozöí¯ení zastaviteln˝ch ploch tak, aby byl naplnÏn §55 stavebního zákona,
se vychází z pohledu, kter˝ umoûÚuje zohlednit odhad pot¯eby zastaviteln˝ch ploch pro bydlení vypl˝vající
z nechtÏného souûití (pro vytvo¯ení podmínek pro mladé rodiny mající zájem si postavit samostatné
bydlení v obci) i z polohy sídla v blízkosti centra osídlení (dobrá dostupnost Roudnice nad Labem, MÏlníka
a Prahy). Územní plán provÏ¯il jednotlivé zámÏry právÏ s ohledem na poûadavky konkrétních ûadatel˘ na
zmÏny v území a s ohledem specifické místní podmínky.
Stávající obytné plochy:
plochy bydlení a smíöené obytné

33,1 ha/920 obyvatel
(cca 365 m2 na obyvatele, zastoupeny jsou i bytové
domy ve v˝chodní Ëásti sídla)

Vymezené zastavitelné plochy a plochy p¯estaveb:
plochy obytné
12,3 ha
Navrûen˝ rozvoj p¯edstavuje co do plochy vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch urËen˝ch pro bydlení
nár˘st o cca 12,3 ha (s odhadovan˝m umístÏním cca 20 - 40 rodinn˝ch dom˘), coû Ëiní pouze 37 %
stávajících ploch pro bydlení.
Navrûen˝ rozvoj odpovídá velikosti a charakteru sídla a jeho umístÏní v sídelní struktu¯e. Vymezené
zastavitelné plochy mají dobr˝ p¯edpoklad pro realizaci jedná se o konkrétní poûadavky obyvatel obce,
vymezené plochy p¯estavby podporují co nejúËelnÏjöí vyuûití zastavÏného území.
Vyhodnocení pot¯eby zastaviteln˝ch ploch pro bydlení (provedené v souladu s §53, odst. 5,
písm. f) stavebního zákona) - v˝pis z urbanistické kalkulaËky URBANKA
Lokalizace obce:
Obec:
Obec s rozöí¯enou p˘sobností:
Okres:
Kraj:

Horní Be¯kovice
Roudnice nad Labem
LitomÏ¯ice
Ústeck˝

Vstupní údaje:
V˝chozí rok vyhodnocení:
V˝chozí poËet obyvatel v bytech:
V˝chozí poËet byt˘ (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty):
VypoËtená pr˘mÏrná zalidnÏnost byt˘ ve v˝chozím roce:

2015
918
369
2,49

Vyhodnocení pot¯eby byt˘:
Cílov˝ rok vyhodnocení:
P¯edpokládan˝ poËet obyvatel:
Odhad pr˘mÏrné roËní intenzity odpadu byt˘:
VypoËten˝ odpad byt˘:
Odhad pr˘mÏrného roËního poklesu zalidnÏnosti byt˘:
VypoËtená pr˘mÏrná zalidnÏnost v cílovém roce:
Pot¯eba nov˝ch byt˘ do cílového roku:

2030
1091
0,33%
18
0,54%
2,29
96 byt˘

†
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†
Vyhodnocení pot¯eby zastaviteln˝ch ploch:
Podíl nov˝ch byt˘ na zastaviteln˝ch plochách (mimo zastavÏné území):
Podíl nov˝ch byt˘ v rodinn˝ch domech:
Pr˘mÏrná velikost pozemku rodinného domu vË. funkËnÏ propojen˝ch ploch:
Pr˘mÏrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domÏ
vË. funkËnÏ propojen˝ch ploch:
Nav˝öení pot¯eby ploch z hlediska nedostupnosti pozemk˘
a jin˝ch lokálních faktor˘:
Pot¯eba zastaviteln˝ch ploch pro bydlení:

8)

80%
90%
1650 m2
330 m2
20%
13,99 ha

Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

8.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚAP ORP Roudnice nad Labem (rozbor
udrûitelného rozvoje území)
ÚzemnÏ analytické podklady pro území ORP Roudnice nad Labem byly zpracovány ke dni 31. 12.
2008. Z ÚAP pro ¯eöené území vypl˝vají poûadavky na respektování stávajících limit˘ vyuûití území a
dalöích omezení v území v oblasti sledovan˝ch jev˘:
-

památková ochrana
archeologické nálezy
ochranné pásmo NKP ÿíp
ochranné pásmo vodních zdroj˘ a (CHOPAV) SeveroËeská k¯ída
ochranné pásmo dráhy
ochranné pásmo silnice
»OV a její ochranné pásmo
ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV
ochranné pásmo produktovodu
ochranné a bezpeËnostní pásmo VTL plynovodu
ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ
ochranné pásmo lesa
Vyhodnocení:
Známé limity vyuûití území jsou zachyceny v koordinaËním v˝krese a v textové Ëásti od˘vodnÏní.
Návrh koncepce rozvoje ¯eöeného území je existenci limit˘ vyuûití p¯izp˘soben. V od˘vodnÏn˝m
p¯ípadech ménÏ v˝znamn˝ch tras rozvodn˝ch sítí technické infrastruktury je, jako podmínka
¯eöení, navrûena p¯eloûka Ëástí tÏchto sítí.

Ze zpracovaného Rozboru udrûitelného rozvoje území vypl˝vají pro území obce Horní Be¯kovice
tyto známé hlavní p¯íleûitosti a hrozby:
-

rozvoj cestovního ruchu (dan˝ p¯ítomností národní kulturní památky ÿíp a p¯ítomností dalöích
kulturních a historick˝ch hodnot v území)
v˝skyt star˝ch ekologick˝ch zátÏûí
demografick˝ v˝voj (pokles poËtu obyvatel, stárnutí populace, vysok˝ relativní úbytek dÏtí)
stagnace rozvoje obce (d˘sledek omezen˝ch investic do bydlení)
naruöení tradiËní struktury obce (d˘sledek p¯edimenzování zastaviteln˝ch ploch pro bydlení)

Koncepce ÚP Horní Be¯kovice budou zamÏ¯eny na vytvá¯ení ochrany hlavních hodnot území
uveden˝ch ve zpracovaném Rozboru udrûitelného rozvoje území:
-

v˝skyt loûisek nerostn˝ch surovin
CHOPAV SeveroËeská k¯ída
kvalita ovzduöí
ochrana území se zv˝öenou hodnotou krajinného rázu (Ëást území)
p¯íznivé podmínky pro zemÏdÏlskou v˝robu (rostlinná v˝roba, chmelnice, sady)
vyööí lesnatost území
kvalitní dopravní napojení (dálnice, silnice I. t¯ídy, ûeleznice)
ve¯ejn˝ vodovod, stoková síù zakonËená Ëistírnou odpadních vod, ploöná plynofikace obce
existence základní i mate¯ské ökoly, zdravotního st¯ediska a dalöích zdravotnick˝ch za¯ízení
Vyhodnocení:
ÚP Horní Be¯kovice je v oblasti koncepcí rozvoje dopravní a technické infrastruktury zamÏ¯en na
ochranu stávajících tras a sítí. Celková koncepce obsluhy území se vlivem navrûeného rozvoje
nebude mÏnit. Tím jsou vytvo¯eny dobré p¯edpoklady pro rozvoj technické a dopravní obsluhy
vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch. Koncepce likvidace splaökov˝ch vod p¯edpokládá napojení
vöech navrûen˝ch staveb na stokov˝ systém oddílné splaökové kanalizace zaústÏné do skupinové
Ëistírny odpadních vod.
Návrhem funkËního ËlenÏní území, které vymezuje ve stávajících Ëástech zastavÏného území
rozsáhlé plochy smíöen˝ch obytn˝ch území, jsou vytvo¯eny dobré p¯edpoklady pro umísùování
za¯ízení obËanského vybavení a neruöící v˝roby.
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Koncepce rozvoje sídla zamÏ¯ená na obytnou zástavbu, v navrûeném rozsahu, je dána úspÏöností
realizace rozvojov˝ch zámÏr˘ v uplynulém období deseti let. V tomto období byla realizována
velká rozvojová lokalita v západní Ëásti sídla. Navrûen˝ rozsah zastaviteln˝ch ploch odpovídá
poloze obce v rozvojové ose stanovené PÚR »eské republiky a reaguje tak na dobrou dopravní
dostupnost okolních velk˝ch sídel vËetnÏ Prahy.
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním
funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch
p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi
zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability, kter˝ je ve své regionální Ëásti
zamÏ¯en na ochranu stávajících p¯eváûnÏ lesních porost˘. V Ëásti místního systému ekologické
stability jsou navrûená biocentra a biokoridory vymezeny na nelesní p˘dÏ p¯eváûnÏ jako urËené k
zaloûení.
V oblasti dalöího ËlenÏní zemÏdÏlské p˘dy na jednotlivé pozemky, vËetnÏ zajiötÏní p¯ístupov˝ch
komunikací a doprovodné liniové zelenÏ, jsou územním plánem vytvo¯eny podmínky pro ¯eöení v
návazn˝ch pozemkov˝ch úpravách. Zastavitelné plochy jsou ¯eöeny vûdy v souvislosti se
zastavÏn˝m územím. Základní síù úËelov˝ch komunikací, slouûící k zajiötÏní pr˘chodnosti území je
chránÏna a vymezena jako plocha dopravní infrastruktury.
8.2) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající z návrhu ÚP
Z hlediska po¯izování ÚPD sousedních obcí je t¯eba sledovat zejména koordinaci poûadavk˘
vypl˝vající z platné nad¯azené ÚPD (systémy regionálního a nadregionálního ÚSES).
Územní plán provÏ¯il nutné návaznosti na místní územní systém ekologické stability v okolních
obcích, vËetnÏ obcí v ORP MÏlník.
Pozn.: Obec Horní Be¯kovice je Ëlenem Sdruûení obcí okresu LitomÏ¯ice pro nakládání s odpady SONO,
Euroregionu Labe Elbe, Mikroregionu Pod¯ipsko a Ëlenem Svazu mÏst a obcí »R.
Sousední územní obvody

9)

kraj
Ústeck˝

ORP
Roudnice nad Labem

St¯edoËesk˝

MÏlník

obec
Kostomlaty pod ÿípem
»ernouËek
JevinÏves
Spomyöl
Cítov

katastrální území
Kostomlaty pod ÿípem
»ernouËek
JevinÏves
Spomyöl
DaminÏves
Cítov

V˝Ëet záleûitostí nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v zásadách† územního rozvoje
(§43 odst. 1 stavebního zákona), s od˘vodnÏním pot¯eby jejich vymezení
Záleûitosti nad místního v˝znamu ne¯eöené v zásadách územního rozvoje nejsou vymezeny.

10)

Vyhodnocení splnÏní zadávací dokumentace
Poûadavky vypl˝vající ze Zadání ÚP Horní Be¯kovice (schváleno usnesením zastupitelstva obce Ë.
190-10 ze dne 14. 6. 2010) byly v návrhu ÚP dle v˝znamu splnÏny, ¯eöeny Ëi respektovány.
P¯i návrhu územního plánu byla zohlednÏna poloha obce v†rozvojové ose OS2. Tyto skuteËnosti
byly vzaty v†úvahu zejména p¯i posouzení podnÏt˘ a návrhu vymezení rozsahu rozvojov˝ch ploch. Návrh
územního plánu respektuje poûadavky vypl˝vající z†PÚR »R a ZÚR ÚK. V†návrhu územního plánu byly
posouzeny známé zámÏry z†ÚAP, vËetnÏ zámÏr˘ z†platného územního plánu a z†podnÏt˘ vznesen˝ch
v†rámci zpracování zadání.
P¯i návrhu územního plánu byly zohlednÏny a respektovány stávající limity v†území. V†návrhu
územního plánu byly zohlednÏny platné zákony a metodické pokyny související s†územním plánováním.
V†návrhu územnÏ plánovací dokumentace byly v†souladu se zadávací dokumentací posouzeny
stávající zastavitelné plochy a také doölé podnÏty a známé zámÏry. Návrh stanovuje urbanistickou
koncepci sídla a vöechny v˝öe uvádÏné zámÏry, podnÏty Ëi poûadavky obce na obsah návrhu byly s†touto
koncepcí posouzeny. Do návrhu ÚP byly zapracovány tyto poûadavky: Plocha bydlení (4) bude rozöí¯ena o
pozemek p. Ë. 280/32, aby byla doplnÏna celá ulice. Plocha bydlení (3) bude ¯eöena dle zmÏny Ë. 6 s†tím,
ûe Ëást pozemku urËená na soukromou zeleÚ bude vymezena na plochu bydlení a zbylá Ëást z˘stane
vymezena pro rozvoj sportovního areálu. Jako plocha bydlení (dle stávajícího ÚP) bude vymezen pozemek
p. Ë. 280/54. Bude vymezena zeleÚ na pozemku p. Ë. 280/45 a p. Ë. 294/1 (kde je jiû zpracovaná studie
na lesopark).
Územní plán byl zpracován v†jedné variantÏ. »lenÏní a obsah textové a grafické Ëásti územního
plánu je zpracováno v souladu se zákonem Ë. 183/2006 Sb. v platném znÏní, vyhláökou Ë.500/2006 Sb., v
platném znÏní a schválen˝m zadáním územního plánu.
Územní plán byl v rozpracovanosti konzultován s po¯izovatelem a urËen˝m zastupitelem.
Zadání územního plánu bylo splnÏno.
11)

Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Jednotlivé plochy funkËního vyuûití jsou navrûeny v souladu s Vyhláökou Ë. 501/2006 Sb. ze dne 10.
listopadu 2006, o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území.
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S ohledem na charakter území jsou vymezeny tyto plochy plochy funkËního vyuûití (u ploch
vymezen˝ch nad rámec Vyhláöky je uvedeno zd˘vodnÏní, d˘vod ËlenÏní jednotliv˝ch funkËních ploch je
uveden vûdy v jejich názvu):
-

plochy zastavÏného území a zastaviteln˝ch ploch:
plochy smíöené obytné venkovské (SV)
plochy bydlení rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení bytové domy (BH)
plochy rekreace zahrady (RZ)
plochy obËanského vybavení komerËní za¯ízení (OK)
plochy v˝roby a skladování lesní v˝roba (VL)
nezastavitelné plochy (v zastavÏném území a zastaviteln˝ch plochách):
plochy sídelní zelenÏ soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
(plochy jsou vymezeny z d˘vodu ochrany ploch zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského p˘dního
fondu souvisejících se zastavÏn˝m územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem ke stávajícím limit˘m
vyuûití území vhodné umísùovat stavby)

-

plochy ve¯ejné infrastruktury:
plochy obËanského vybavení (OV)
plochy obËanského vybavení sport a rekreace (OS)
plochy obËanského vybavení h¯bitovy a církevní stavby (OH)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství ve¯ejná zeleÚ (ZV)
plochy dopravní infrastruktury dráhy (DZ)
plochy dopravní infrastruktury silniËní komunikace (DS)
plochy dopravní infrastruktury místní a p¯ístupové komunikace (DK)
plochy technické infrastruktury (TI)

-

plochy nezastavÏného území:
plochy p¯írodní (NP)
plochy lesní (NL)
plochy smíöené nezastavÏného území krajinná zeleÚ (NK)
plochy zemÏdÏlské (NZ)
plochy zemÏdÏlské zahrady a sady (NS)
plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV)

12)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
12.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území

Charakteristika geomorfologick˝ch podmínek
Geomorfologicky spadá vÏtöina ¯eöeného území do provincie »eská vysoËina, soustava »eská
tabule, pod soustava St¯edoËeská tabule, do celku Dolnooharská tabule a pod celku ÿipská tabule
(okrsek: KrabËická ploöina). V˝chodní okraj ¯eöeného území je souËástí celku St¯edolabská tabule a pod
celku MÏlnická kotlina (okrsek: Luûecká kotlina).
Pozn.: Nejvyööím bodem ¯eöeného území je vyv˝öenina (269,1 m n. m.) na západním okraji ¯eöeného
území a vrch Vidlák (264,6 m n. m.) v severní Ëásti ¯eöeného území. Nejniûöím místem ¯eöeného
území je bezejmenn˝ vodní tok na v˝chodním okraji ¯eöeného území (184 m n. m.). ZastavÏné
území sídla se pohybuje v rozmezí 200 260 m n. m.
Charakteristika geologick˝ch podmínek
Geologické podloûí ¯eöeného území je tvo¯eno nepravidelnÏ rozmístÏn˝mi okrsky vápenc˘ a
slínovc˘, nebo písky a ötÏrkopísky.
Charakteristika hydrogeologick˝ch podmínek
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Plocha hydrogeologického rajonu :
Oblast povodí:
Hlavní povodí:
Skupina rajon˘:
Geologická jednotka:

4530
Roudnická k¯ída
405,81 km2
Oh¯e a Dolní Labe
Labe
K¯ída Oh¯e a St¯edního Labe po LitomÏ¯ice
Sedimenty svrchní k¯ídy

Charakteristika klimatick˝ch podmínek
ÿeöené území je souËástí teplé klimatické oblasti B, klimatického okrsku B1 (mírnÏ tepl˝, such˝ s
mírnou zimou), kter˝ je charakteristick˝ pr˘mÏrnou teplotou 8,5 °C, pr˘mÏrnou teplotou vegetaËního
období 14,8 °C, pr˘mÏrn˝m roËním úhrnem sráûek 491 mm a pr˘mÏrn˝m úhrnem sráûek za vegetaËní
období 314 mm.
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VegetaËní období je delöí neû 160 dní, pr˘mÏrn˝ sluneËní svit Ëiní 1 700 hodin roËnÏ, snÏhová
pokr˝vka leûí pr˘mÏrnÏ 40 dn˘ v roce. Dle ËlenÏní na klimatické regiony je ¯eöené území souËástí teplého,
suchého regionu (T1).
Klimatick˝ region
Kód regionu:
symbol regionu:
oznaËení regionu:
suma teplot vzduchu nad 10 °C:
pr˘mÏrná roËní teplota vzduchu °C:
roËní úhrn sráûek (mm):

1
T1
tepl˝, such˝
2600 2800
89
< 500

Charakteristika hydrologick˝ch podmínek
Celkové v˝mÏry vodních ploch v ¯eöeném území:
Katastrální území (údaje v ha):
tok p¯irozen˝
tok umÏl˝
nádrû p¯írodní
zamok¯ená plocha
celkem

Horní Be¯kovice
0,5
0,6
0,6
0,7
2,4

Pozn.: Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního toku
(dle ustanovení §49 zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách) do 6 m od b¯ehové Ëáry pro úËely jejich
údrûby a zajiötÏní provozu. ÿeöené území je zranitelnou oblastí (dle Na¯ízení vlády »R Ë. 103/2003
Sb., o stanovení zraniteln˝ch oblastí, p¯íloha Ë. 1).
Z hlediska struktury vyööích hydrologick˝ch po¯adí spadá ¯eöené území do: 1-12-03 (Povodí Labe,
Labe od Vltavy po Oh¯i). Hydrologické ËlenÏní dílËích povodí v ¯eöeném území:
kód
1-12-03-002
1-12-03-017

rozloha (v km2)
20,552
42,050

vodní tok
Labe, laterální kanál
Labe, Dolní Be¯kovice jez

Charakteristika zemÏdÏlské v˝roby
ÿeöené území je souËástí v˝robní podoblasti ÿ 1 (ÿepa¯ská 1) a chmela¯ské oblasti ÚötÏcko
(Vyhláöka Ministerstva zemÏdÏlství Ë. 318/2000 Sb.). Podíl zemÏdÏlské p˘dy Ëiní 66,8%.
V˝mÏry ploch zemÏdÏlského p˘dního fondu (v ha) v ¯eöeném území:
Katastrální území (údaje v ha):
orná p˘da
chmelnice
zahrada
ovocn˝ sad
travní porosty
celkem

Horní Be¯kovice
270,1
26,2
20,8
22,0
1,4
340,5

ÿeöené území není dle Na¯ízení vlády Ë. 500/2001 Sb. za¯azeno do ménÏ p¯ízniv˝ch oblastí.
Vyhláöka Ë. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p¯i¯azen˝mi pr˘mÏrn˝mi
cenami zemÏdÏlsk˝ch p˘d odvozen˝mi z BPEJ uvádí pro ¯eöené území:
7,69 KË/m2

k. ú. Horní Be¯kovice

Pozn.: V ¯eöeném území nebyly zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).
Charakteristika p˘d v ¯eöeném území
VÏtöinu ¯eöeného území tvo¯í ËernozemÏ (st¯ední a v˝chodní Ëást ¯eöeného území), zbytek území
zabírají rendziny a r˘zné typy hnÏd˝ch p˘d. P¯ehled BPEJ zastoupen˝ch v ¯eöeném území:
k. ú. Horní Be¯kovice
1.01.00
1.01.10
1.19.51
1.21.13
01
04
05

1.04.01
1.21.53

1.05.01
1.22.12

1.08.10
1.22.13

1.19.11

1.19.41

Hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
»ernozemÏ (typické i karbonátové) na spraöi; st¯ednÏ tÏûké, s p¯eváûnÏ p¯ízniv˝m vodním
reûimem.
»ernozemÏ nebo drnové p˘dy Ëernozemí na píscích, mÏlké (do 0,3 m) p¯ekryvy spraöe na píscích;
lehké, velmi v˝suöné p˘dy.
»ernozemÏ vytvo¯ené na st¯ednÏ mocné (0,3 0,7 m) vrstvÏ spraöí uloûené na píscích, pop¯. i nivní
p˘dy na nivní uloûeninÏ s podloûím písku; lehËí, st¯ednÏ v˝suöné p˘dy.
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08
19
21
22

0
1
5
0
1
2
3

»ernozemÏ, hnÏdozemÏ i slabÏ oglejené, vûdy vöak erodované, p¯eváûnÏ na spraöích, zpravidla ve
vyööí svaûitosti; st¯ednÏ tÏûké.
Rendziny a rendziny hnÏdé na opukách, slínovcích a vápenit˝ch svahov˝ch hlínách; st¯ednÏ tÏûké
aû tÏûké, se ötÏrkem, s dobr˝mi vláhov˝mi pomÏry, avöak nÏkdy krátkodobÏ p¯evlhËené.
HnÏdé p˘dy a drnové p˘dy, rendziny a ojedinÏle i nivní p˘dy na píscích; velmi lehké a silnÏ
v˝suöné.
HnÏdé p˘dy a rendziny na zahlinÏn˝ch písËit˝ch substrátech; vÏtöinou lehËí nebo st¯ednÏ tÏûké, s
vodním reûimem ponÏkud p¯íznivÏjöím neû p¯edchozí.
I. kombinaËní Ëíslo:
Úplná rovina, vöesmÏrná expozice.
Mírn˝ svah, vöesmÏrná expozice.
St¯ední svah, severní expozice (SZ SV).
II. kombinaËní Ëíslo:
P˘da bez skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 10 %, p˘da hluboká (60 cm).
P˘da bez skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 10 % aû slabÏ skeletovitá s celkov˝m
obsahem skeletu do 25 %, p˘da hluboká (60 cm) aû st¯ednÏ hluboká (30 60 cm).
P˘da slabÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 25 %, p˘da hluboká (60 cm).
P˘da st¯ednÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 50 %, p˘da hluboká (60 cm).

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ dle Vyhláöky Ë.
48/2011 Sb., o stanovení t¯íd ochrany ZPF, ze dne 8. 3. 2011:
I. t¯ídy ochrany:
II.t¯ídy ochrany:
III. t¯ídy ochrany:
IV. t¯ídy ochrany:
V. t¯ídy ochrany:

1.01.00
1.01.10
1.04.01
1.21.13

1.05.01

1.08.10

1.19.11
1.21.53

1.19.41
1.22.12

1.22.13

Investice do zemÏdÏlské p˘dy
V ¯eöeném území jsou vybudovány zemÏdÏlské závlahy.
Eroze
Erozní Ëinnost proudící vody se na p˘dách ¯eöeného území uplatÚuje v menöí mí¯e, p¯edevöím pak
po p¯ívalov˝ch deötích.
12.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
Pro zastavitelné plochy, plochy p¯estaveb a dalöích opat¯ení je provedeno zd˘vodnÏní a
vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë. 334/1992
Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, v platném znÏní a vyhláöky MéP Ë. 13/1994 Sb. ve znÏní
pozdÏjöích úprav, kter˝mi se upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF.
ÚP Horní Be¯kovice p¯edpokládá umístÏní nové zástavby v okolí zastavÏného území. Z hlediska
moûnosti naplnÏní rozvojov˝ch pot¯eb je navrûené ¯eöení pokládáno za nejlepöí s p¯ihlédnutím k tomu, ûe
dalöí moûná území pro rozvoj jsou silnÏ ovlivnÏna dalöími limity vyuûití území, morfologií terénu, pop¯. v
nich nejsou podmínky pro efektivní zajiötÏní dopravní Ëi technické obsluhy.
Návrhem ¯eöení není naruöena síù úËelov˝ch komunikací zajiöùující obsluhu zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘ a je zachován p¯ístup k polní trati. Vymezením zastaviteln˝ch ploch nedochází k naruöení
celistvosti blok˘ zemÏdÏlsk˝ch p˘d a nejsou vytvá¯eny tÏûko obdÏlavatelné enklávy, mezi stávajícím
zastavÏn˝m územím a novÏ navrhovan˝mi plochami budoucí v˝stavby.
Návrhem ¯eöení nedochází ve vztahu k p¯ísluönému dílËímu povodí k ovlivnÏní hydrologick˝ch a
odtokov˝ch pomÏr˘ v území (nap¯.: p¯evodem deöùov˝ch vod z jednoho dílËího povodí do druhého).
Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny vyuûitím
upraven˝ch sklon˘ zpevnÏn˝ch povrch˘ a pomocí odvodÚovacích ûlábk˘ do oddílné deöùové kanalizace.
-

Zkratky pro funkËní vyuûití ploch:
plochy zemÏdÏlské (NZ)
plochy obËanského vybavení ve¯ejná infrastruktura (OV)
plochy obËanského vybavení sport a rekreace (OS)
plochy smíöené obytné venkovské (SV)
plochy bydlení rodinné domy venkovské (BV)
plochy dopravní infrastruktury místní a p¯ístupové komunikace (DK)
plochy sídelní zelenÏ soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství ve¯ejná zeleÚ (ZV)
plochy smíöené nezastavÏného území krajinná zeleÚ (NK)
plochy obËanského vybavení komerËní za¯ízení (OK)
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0,2915
1,6440
0,5850
2,0590
0,0625
1,2560
3,1955

0,1495
9,2430

P8
celkem

(ha)

celková plocha

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

označení

PUPFL

-

-

(ha)

ZPF

0,1495
4,7680

0,4800
0,5850
0,1335
0,2245
3,1955

BPEJ

10501
-

11911
11911
11911
10501
10501

2
-

4
4
4
2
2

stupeň přednosti

(ha)

3,5185

0,4800
0,1335
0,2245
2,6805

orná půda

Plochy přestavby (P)

(ha)

0,1495
1,2495

0,5850
0,5150

zahrady a sady

(ha)

TTP

0

-

(ha)

z toho plochy
plošných
meliorací

0

-

ZV
OK
OV
OK
OV
ZV
BV
DK
SV
-

funkční využití

(ha)
0,4800
0,5850
0,1335
0,2245
2,9980
0,1975
0,1495
4,7680

(odhad v ha)
0,0200
0,2370
0,1500
0,4750
0,4200
0,0800
1,3820

výměra ZPF dle
zastavěná plocha
funkčního využití

ODŸVODNÃNÍ ÚP HORNÍ BEÿKOVICE (»ERVENEC 2015)

50

3,7186

6,1147

0,9267

1,6061

3,8572

4,7588

20,9821

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

celkem

(ha)

celková plocha

Z1

označení

PUPFL

-

-

-

-

-

-

-

4,5123

3,8005

1,6061

0,9267

6,1147

2,7133

19,6736

(ha)

ZPF

BPEJ

-

10501

10501

10501

-

2

2

2

1
2
2

4

11911
10100
10501
10501

2

10501

stupeň přednosti

4,5123

3,8005

1,6061

0,1842
5,9305
0,9267

0,8318

1,8815

19,6736

(ha)

orná půda

Zastavitelné plochy (Z)

(ha)

zahrady a sady

0

-

-

-

-

-

-

(ha)

TTP

0

-

-

-

-

-

-

(ha)

z toho plochy
plošných
meliorací

0

-

-

-

-

-

-

BV
DK
BV
DK
OV
OV
BV
PV
BV
PV
ZS
BV
OS
PV
ZV
BV
PV
-

funkční využití

1,5070
0,3745
0,7219
0,1099
0,1842
5,9305
0,8404
0,0863
0,6055
0,1755
0,8251
0,8325
0,9744
0,1292
1,8644
3,8693
0,6430
19,6736

(ha)

(odhad v ha)
0,2400
0,1200
1,5000
0,1800
0,1400
0,2000
0,0800
2,4600

výměra ZPF dle
zastavěná plocha
funkčního využití

ODŸVODNÃNÍ ÚP HORNÍ BEÿKOVICE (»ERVENEC 2015)

51

1,1190
1,3000

3,1036
1,4128
1,2582

8,1936

VU3
VU4
VU5

celkem

(ha)

celková plocha

VU1
VU2

označení

PUPFL

-

-

-

(ha)

ZPF

8,1531

3,1036
1,4128
1,2582

1,0925
1,2860

BPEJ

10100
10100
10501
10401
10100
10100
10100
10110
-

1
1
2
4
1
1
1
2
-

stupeň přednosti

(ha)
1,0925
0,2855
0,0750
0,9255
3,1036
1,4128
0,7185
0,5397
8,1531

orná půda

(ha)

zahrady a sady

Plochy opatření - vymezení ÚSES (VU)

0

(ha)

TTP

0

(ha)

z toho plochy
plošných
meliorací
0

NK
NK
NK
NK
NP
NK
NK
NK
-

funkční využití

(ha)
1,0925
0,2855
0,0750
0,9255
3,1036
1,4128
0,7185
0,5397
8,1531

(odhad v ha)
0

výměra ZPF dle
zastavěná plocha
funkčního využití
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13)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na PUPFL

13.1) Vöeobecné údaje o lesích v ¯eöeném území
Lesy v ¯eöeném území jsou souËástí p¯írodní lesní oblasti 17 Polabí. Pro tuto lesní p¯írodní oblast je
zpracován a schválen oblastní plán rozvoje les˘ s platností do roku 2019. Lesy v ¯eöeném území jsou
souËástí lesního hospodá¯ského celku LitomÏ¯ice, Lesní správa LitomÏ¯ice Velemín, revír Roudnice n.
Labem. LHC LitomÏ¯ice, má zpracován LHP s platností do 31. 12. 2016.
Katastrální území (údaje v ha):
lesy
z toho les s budovou
lesnatost (%):

Horní Be¯kovice
106,5
20,89

ZalesnÏna je západní Ëást ¯eöeného území (Pomoklina). Ve zbytku ¯eöeného území se nacházejí
pouze drobné lesíky rozmístÏné mezi ovocn˝mi sady a ornou p˘dou. Vöechny lesy se nacházejí v 1.
vegetaËním stupni.
Dle soubor˘ lesních typ˘ jsou v ¯eöeném území zastoupeny: 1S (habrová) doubrava na píscích, 1C
suchá habrová doubrava, 2O jedlo(buková) doubrava, 1Q b¯ezová doubrava, 1I uléhavá (habrová)
doubrava, 1K kyselá doubrava, 3L jasanová olöina.
V lesních porostech p¯evládají borové monokultury. Dle zastoupení cílov˝ch hospodá¯sk˝ch
soubor˘ se v ¯eöeném území nacházejí: 21 exponovaná stanoviötÏ niûöích poloh, 23 kyselá stanoviötÏ
niûöích poloh, 25 ûivná stanoviötÏ niûöích poloh, 27 oglejená chudá stanoviötÏ niûöích a st¯edních poloh,
29 olöová stanoviötÏ na podmáËen˝ch p˘dách.
Lesy v ¯eöeném území pat¯í do kategorie les˘: hospodá¯sk˝ les. Pásmo ohroûení imisemi v
¯eöeném území je D (imisní zatíûení 200 400 mg SO2/m3). V ¯eöeném území se nenacházejí rekreaËní
nebo jiné stavby na lesních pozemcích.
Pozn.: Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ informací ÚHÚL Brand˝s nad
Labem Stará Boleslav (OPRL 2013). Zahrnuje pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa ve smyslu
ustanovení §3, odst. 1, písm. a) a b) zákona Ë. 289/95 Sb., o lesích, v platném znÏní.
13.2) Ochrana les˘
Dle §14, odst. 2, zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní, je t¯eba souhlas orgánu státní
správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V této vzdálenosti se nachází pouze
okrajová Ëást zastavitelné plochy Z6. Plocha pro bydlení je od lesa oddÏlena místní komunikací. V
samotné ploöe se (dle zpracované zastavovací studie) nep¯edpokládá v˝stavba rodinn˝ch dom˘.
13.3) Navrhovaná opat¯ení
Jako plochy urËené k zalesnÏní jsou navrûeny Ëásti ploch opat¯ení zaloûení prvk˘ územního
systému ekologické stability (plocha opat¯ení VU3 o celkové rozloze 3,1 ha).
14)

Návrh ¯eöení poûadavk˘ obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany

14.1) Poûadavky obrany státu
Územním plánem nejsou dotËeny objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany »R.
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183 Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.
ÿeöen˝m územím prochází radioreléov˝ spoj Armády »R s vymezen˝m ochrann˝m pásmem.
Veökerá nadzemní stavební Ëinnost v jeho ochranném pásmu bude vûdy projednána s povÏ¯en˝m
orgánem (VUSS Praha, pracoviötÏ LitomÏ¯ice).
14.2) Poûadavky poûární ochrany
Haöení poûár˘ je zajiötÏno v˝jezdem HasiËského záchranného sboru z Roudnice n. Labem,
p¯ípadnÏ Sborem dobrovoln˝ch hasiË˘. V sídle se nachází hasiËská zbrojnice (pod Obecním ú¯adem).
Pot¯eba poûární vody je kryta z návesního rybníka (umÏlé vodní nádrûe). P¯ístupové komunikace pro
poûární techniku jsou totoûné se stávajícími a navrûen˝mi komunikacemi v této hierarchii: silnice III. t¯ídy,
místní komunikace, p¯ístupové komunikace.
P¯i vöech Ëinnostech v obci je t¯eba dbát na trvalou pouûitelnost zdroj˘ vody pro haöení poûár˘ a
nesmí b˝t naruöena funkce objekt˘ poûární ochrany nebo poûárnÏ bezpeËnostních za¯ízení. ÿady
ve¯ejného vodovodu v zastaviteln˝ch plochách budou pro úËely zásobování poûární vodou ¯eöeny v
souladu s »SN 73 0873 (budou dodrûeny hodnoty nejmenöí dimenze potrubí, v dostateËn˝ch
vzdálenostech osazeny hydranty ap.).
P¯i realizaci jednotliv˝ch staveb se bude vycházet z platn˝ch p¯edpis˘ a budou p¯edkládány
poûárnÏ bezpeËnostní ¯eöení dle §18 vyhláöky Ë. 132/1998 Sb., dále budou plnÏny poûadavky na poûární
ochranu vypl˝vající z vyhláöky Ë. 137/1998 Sb. (nap¯. dle §4 se rozvodná energetická a telekomunikaËní
vedení v zastavÏn˝ch Ëástech sídel umísùují pod zem, dle §9 p¯ipojení staveb na pozemní komunikace
musí splÚovat poûadavky na dopravní obsluûnost, parkování a p¯ístup poûární techniky, dle §11 se stavby
podle druhu a pot¯eby se napojují na zdroj pitné, pop¯ípadÏ uûitkové vody a vody pro haöení poûár˘).
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14.3) Poûadavky civilní ochrany
P¯i Ëinnostech v obci budou dodrûovány poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 380/2002 Sb., k
p¯ípravÏ a provádÏní úkol˘ ochrany obyvatelstva, v platném znÏní.
V ¯eöeném území nejsou známy situace, p¯i kter˝ch by bylo nutné chránit území p¯ed pr˘chodem
pr˘lomové vlny vzniklé zvláötní povodní. Zóny havarijního plánování (v dosahu ¯eöeného území se
nenacházejí za¯ízení jaderná, Ëi dalöí vyûadující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny. Zájmová
území a prostory, které by byly dotËeny poûadavky civilní ochrany se v ¯eöeném území nenacházejí.
Varování a vyrozumÏní obyvatelstva je zajiötÏno místním rozhlasem, kter˝ je realizován na vÏtöinÏ
intravilánu sídla a sirénami. Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d˘sledku mimo¯ádné události mohou b˝t jako
improvizované úkryty (slouûící ke sníûení destrukËních, radioaktivních, toxick˝ch a infekËních úËink˘
soudob˝ch zbraní) vyuûívány vhodné Ëásti stavebních objekt˘. Jako sklad prost¯edk˘ CO lze v p¯ípadÏ
pot¯eby vyuûít objekty obËanského vybavení.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladnÏní nebezpeËn˝ch látek mimo zastavÏná území jsou totoûné
se silnicemi III. t¯ídy. Pro záchranné, likvidaËní a obnovovací práce pro odstranÏní nebo sníûení ökodliv˝ch
úËink˘ kontaminace, vznikl˝ch p¯i mimo¯ádné události jsou vhodné zejména Ëásti za¯ízení v˝roby se
souvisl˝mi zpevnÏn˝mi plochami, resp. s rampami pro údrûbu vozidel.
ZajiötÏní bezodkladn˝ch poh¯ebních sluûeb je moûné na h¯bitovÏ v sídle Horní Be¯kovice a v
okolních sídlech.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Pro zajiötÏní krizového zásobování pitnou vodou jsou (dle PRVKÚC Ústeckého kraje) zajiötÏny
podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké éernoseky a vrty Maleöov. Nouzové zásobování pitnou vodou
zajistí dopravou pitné vody cisternami (dennÏ v mnoûství do 15 l/obyvatele) SeveroËeské vodovody a
kanalizace, a. s. Nouzové zásobování uûitkovou vodou bude zajiöùováno ze stávajícího ve¯ejného
vodovodu. P¯i vyuûívání zdroj˘ pro zásobení uûitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn˘ územnÏ
p¯ísluöného hygienika. Nouzové zásobování elektrickou energií bude zajiötÏno mobilními zdroji v
souËinnosti s orgány civilní ochrany.
15)

Rozhodnutí o námitkách vËetnÏ samostatného od˘vodnÏní
Námitky v†rámci ¯ízení o územním plánu podány nebyly.

16)

Vyhodnocení p¯ipomínek

P¯ipomínka P. HoráËek
P¯ipomínka k†návrhu územního plánu obce Horní Be¯kovice - ûádost o zmÏnu zat¯ídÏní. Návrh
územního plánu umisùuje p¯edmÏtné níûe uvedené parcely dle urbanistické koncepce do plochy bydlení rodinné domy venkovské (BV).
Parcelu Ë. 285 o v˝mÏ¯e 407m2 zastavÏná plocha a nádvo¯í v†k. ú. 642363 Horní Be¯kovice
Parcelu Ë. 307/9 o v˝mÏ¯e 358m2 zahrada v†k. ú. 642363 Horní Be¯kovice. éádám ú¯ad územního
plánování a obec Horní Be¯kovice o zmÏnu zat¯ídÏní p¯edmÏtn˝ch parcel dle uvádÏné urbanistické
koncepce do plochy smíöené obytné - venkovské (SV).
Vyhodnocení: p¯ipomínce se nevyhovuje.
Od˘vodnÏní:
V˝öe uvádÏné pozemky jsou zat¯ídÏny do plochy BV – plochy bydlení rodinné domy venkovské
v†souladu se stávajícím vyuûitím dané lokality. Plochy BV umoûÚují pomÏrnÏ öiroké vyuûití plochy
z†hlediska bydlení a obËanského vybavení, ale neumoûÚují v†dané lokalitÏ realizovat ûádnou v˝robní
Ëinnost. Stávající funkËní vyuûití zcela vystihuje souËasn˝ stav a stávajícím i budoucím uûivatel˘m
zajiöùuje pot¯ebnou jistotu pohody bydlení v†území. Vytrhovat jednotlivé pozemky a oznaËovat je
funkËním vyuûitím dle návrhu stavebníka je nekoncepËní a v†rozporu s†Aktualizací Ë.1 PÚR »R s†bodem
24a) tj. minimalizovat st¯ety v˝robních Ëinností a bydlení.
Námitky a p¯ipomínky dle §50 Stavebního zákona proti Návrhu územního plánu obce Horní
Be¯kovice (podepsán J. Polák + dalöích devÏt podpis˘) MÏÚ Rce ze dne 4.3.2013, Ë.j. 8426
Uvedené námitky a p¯ipomínky se t˝kají ve¯ejnÏ prospÏöné stavby VD2 pro lokalitu P7.2 oznaËené
na hlavním v˝krese Ë. 2 v†mÏ¯ítku 1 : 5000.
OznaËením stavby komunikace vËetnÏ tím staveb spojen˝ch pod oznaËením VD2 jako ve¯ejnÏ
prospÏöná stavba je v†rozporu s†veöker˝mi podmínkami splÚujícími nárok na ve¯ejnÏ prospÏönou stavbu.
Není zde nikterak brán v†potaz ve¯ejn˝ zájem, jelikoû vlastníci dotËen˝ch pozemk˘ nesouhlasí, aby jejich
parcely znehodnotil nav˝öen˝ dopravní provoz a parcely byly „p¯ep˘leny“ komunikací.
D˘vody vytyËení ve¯ejnÏ prospÏöné stavby jsou v†napadené Ëásti Návrhu ÚP nedostateËné. Danou
lokalitu lze ¯eöit ménÏ invazivní, ekonomiËtÏjöí a ekologiËtÏjöí variantou s†menöím zásahem do
vlastnick˝ch práv vlastník˘ nemovitostí.
Pozemky navrhovatel˘ jsou v†klidné lokalitÏ rodinné zástavby a není nutné ¯eöit novou lokalitu
v˝stavby rodinn˝ch dom˘ s†nedostateËn˝m parkováním vytvo¯ením „parkoviötÏ“ mezi rodinn˝mi domy na
pozemku 280/25 v†k. ú. Horní Be¯kovice. ProË by mÏli trpÏt stávající obyvatelé nesmysln˝mi propojkami
komunikací a parkoviötÏm.
Návrh komunikací a ve¯ejnÏ prospÏöné stavby VD2 p¯ipomíná spíöe dopravní h¯iötÏ neû-li klidovou
oblast. Navrhovatelé povaûují zásah za neproporcionální z†d˘vodu, ûe napadená Ëást opat¯ení obecné
povahy neumoûÚuje dosáhnout cíl˘ sledovan˝ch jejím p¯ijetím.
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Napadená Ëást Návrhu ÚP navrhovatele nep¯imÏ¯enÏ omezuje a následek napadené Ëásti tak není
úmÏrn˝ sledovanému cíli.
Za neproporcionální d˘vod povaûujeme p¯edevöím omezení vlastnick˝ch práv tím, ûe na základÏ
nedostateËn˝ch rozhledov˝ch pomÏr˘ na k¯iûovatkách dojde k†velkému zabrání pozemk˘ v†naöem
vlastnictví.
Vymezením ve¯ejnÏ prospÏöné stavby VD2 není nikterak chránÏn zájem a práva vlastník˘
dotËen˝ch pozemk˘ ani vlastník˘ sousedních nemovitostí. Je naruöen stávající pokojn˝ stav klidové
zástavby rodinn˝ch dom˘.
Je zde up¯ednostÚován zájem obce Horní Be¯kovice zpenÏûit pozemky ve svém vlastnictví v†dané
lokalitÏ naproti tomu vytvo¯it zde podmínky pro klidné bydlení nap¯. vytvo¯ením zeleného pásma Ëi pÏöí
zóny p¯eváûnÏ na pozemku 280/25 v†k. ú. Horní Be¯kovice
Nutnost je ¯eöení otázky financování komunikací, jelikoû v†dané lokalitÏ jsou stavební parcely avöak
nevede k†nim ûádná p¯ístupová komunikace a je zde dokonce uûíván (zkolaudován) rodinn˝ d˘m Ë. p.
313, ul. Medová na st. p. Ë. 570 v†k. ú. Horní Be¯kovice v†rozporu se stavebním zákonem a navazujícími
vyhláökami. Jelikoû d˘m je uûíván bez p¯ístupové komunikace a není tak schopen bezpeËného uûívání.
Navrhovatelé ûádají o zruöení Ëásti Návrhu spoËívající ve vytyËení ve¯ejnÏ prospÏöné stavby VD2.
Vyhodnocení: p¯ipomínce se ËásteËnÏ vyhovuje.
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9

10)

Od˘vodnÏní:
ve¯ejnÏ prospÏönÏ stavba VD2 byla z†návrhu územního plánu vyjmuta
ve¯ejnÏ prospÏöná stavba byla z†návrhu vyjmuta, je navrûeno pouze ve¯ejné prostranství o
minimální öí¯i 8 m, které zp¯ístupÚuje plochy pro bydlení
pozemek 280/25 v†k.ú. Horní Be¯kovice, je ve vlastnictví obce Horní Be¯kovice, která vûdy poËítala
s†umístÏním komunikace na tomto pozemku a to z†tÏchto d˘vod˘ zastavÏním pozemku nap¯.
rodinn˝m domem by se zamezilo zokruhování místních komunikací vznikl by systém slep˝ch ulic,
kter˝ by nebyl konformním ¯eöením pro rezidenty, ale zejména by znaËnÏ komplikoval pr˘jezd
vozidel integrovan˝ch záchrann˝ch sloûek, popelá¯˘, p¯ípadnÏ by mohl b˝t zamezen p¯ístup p¯i
jakékoliv poruöe. Pozemek je navrhován cel˝ jako ve¯ejné prostranství, kde lez umístit zejména
místní obsluûné komunikace, ale dále i ve¯ejnÏ p¯ístupnou zeleÚ Ëi dalöí pozemky související
s†dopravní a technickou infrastrukturou. Pozemek je ponechán cel˝ v†této funkci i s†ohledem na
svou öí¯ku 19 m, v†p¯ípadÏ vyuûití minimální öí¯e 8m pro ve¯ejné prostranství v†nÏmû je umístÏna
místní obsluûná komunikace by pro p¯ípadnou v˝stavbu rodinného domu zbylo pouh˝ch 11 m öí¯e
pozemku coû je s†ohledem na odstupové vzdálenosti mezi domy a minimální v˝mÏru stavebního
pozemku málo
komunikace jsou navrûeny tak aby zp¯ístupnili zastavitelné plochy a nevznikal systém slep˝ch ulic,
zároveÚ navrhovan˝ komunikaËní systém respektuje jiû zastavÏná území
vzhledem k†tomu, ûe v†p¯ipomínce není uvedeno, kterého pozemku se t˝ká neproporcionálnost je
moûné vypo¯ádat se s†p¯ipomínkou pouze v†obecné rovinÏ, tj. místní komunikace byly navrûeny
tak aby zajiöùovaly dopravní obsluhu jednotliv˝ch objekt˘ a také aby zajiöùovaly pr˘chod volnou
krajinou
vzhledem k†tomu, ûe ve¯ejnÏ prospÏöná stavba VD2 byla z†návrhu vyjmuta a návrh územnÏ
plánovací dokumentace navrhuje pouze cestní síù, která má za cíl zp¯ístupnit veökeré zastavitelné
plochy pro bydlení, p¯iËemû projektant ÚPD navazuje návrhem této cestní sítÏ respektive
ve¯ejn˝ch prostranství na jiû stabilizované plochy a tato pouze doplÚuje domnívá se po¯izovatel,
ûe cíl dan˝ zadáním územnÏ plánovací dokumentace tj. navrhnout odpovídající cestní síù a
dopravní napojení zastaviteln˝ch ploch byl splnÏn a ûe není neúmÏrn˝ tomu, ûe jsou navrhovány
nové zastavitelné plochy pro bydlení, které musí b˝t zp¯ístupnÏny odpovídajícím návrhem
ve¯ejného prostranství v†nÏmû je uloûena místní obsluûná komunikace
z†v˝öe uvedeného není jasné o jak˝ pozemek a jaké rozhledové pomÏry se jedná, v˝öe uvádÏn˝
pozemek 280/25 v†k.ú. Horní Be¯kovice je ve vlastnictví obce a v†souvislosti s†jeho vymezením
jako ve¯ejné prostranství se nepoËítá se záborem okolních pozemk˘, oba pozemky na nichû je
navrhováno ve¯ejné prostranství jsou v†majetku obce Horní Be¯kovice tj. pozemky 280/28 a
280/25 v†k.ú. Horní Be¯kovice
ve¯ejnÏ prospÏöná stavba VD2 byla v†územním plánu navrûena zejména pro zp¯ístupnÏní vöech
zastaviteln˝ch pozemk˘, plocha p¯estavby P 7.1 -7.3 je zastavitelnou plochou respektive ËásteËnÏ
souËasnÏ zastavÏn˝m územím jiû ve stávající dokumentaci, do nového územního plánu byla
vymezena v†souladu s†platn˝m stavebním zákonem jako plocha p¯estavby v†souladu se zadávací
dokumentací byla vymezena i odpovídající cestní sít, tak aby byly zp¯ístupnÏny zastavitelné
pozemky. Protoûe obec nÏkteré pozemky pro ve¯ejné prostranství jiû odkoupila, nebylo nutné
vymezovat ve¯ejnÏ prospÏönou stavbu s†p¯edkupním právem Ëi vyvlastnÏním pro pot¯eby
v˝stavby místní obsluûné komunikace v†obci Horní Be¯kovice. Proto byla ve¯ejnÏ prospÏöná stavba
zruöena a p¯ipomínce vyhovÏno.
ve¯ejné prostranství nerovná se místní obsluûná komunikace v†celé öí¯i tohoto pozemku,
v†plochách ve¯ejn˝ch prostranství je hlavním vyuûitím realizace pozemk˘ ve¯ejn˝ch prostranství,
místních komunikací a za¯ízení dopravy v†klidu, p¯ípustn˝m vyuûitím je ve¯ejnÏ p¯ístupná zeleÚ a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury související s†ve¯ejn˝m prostranstvím,
realizace pÏöí zóny na pozemku 280/25 je moûná, protoûe i toto vyuûití m˘ûe b˝t (viz.vyhláöka §7
plochy ve¯ejn˝ch prostranství a v˝roková Ëást územního plánu) souËástí ploch ve¯ejn˝ch
prostranství
financování jednotliv˝ch staveb není souËástí územnÏ plánovací dokumentace, obecnÏ lze
shrnout, ûe územní plán nenavrhuje ûádné stavby, které by z†hlediska financování byly
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11)

nestandardní. Po¯izovatel provÏ¯il archív stavebního ú¯adu, kter˝ vydal územní souhlas ke stavbÏ
na pozemku 297/4 st.p. 570 v†k.ú. Horní Be¯kovice s†napojením p¯es pozemky 280/58 a 280/34,
které jsou vymezeny jako plochy ve¯ejn˝ch prostranství, p¯ístup k†v˝öe uvádÏnému pozemku je po
zpevnÏné komunikaci
ve¯ejnÏ prospÏöná stavba VD2 byla zruöena, návrh územního plánu vymezuje pouze plochu
ve¯ejného prostranství na pozemcích ve vlastnictví obce

Centrum dopravního v˝zkumu, v.v.i. ze dne 5.9.2011, Ë.j. UP/2516/11, OMRM/61688/2011
Stanovisko: ÿeöen˝m územím prochází ûelezniËní traù VraÚany - Zlonice, jejíû ochranné pásmo
poûadujeme respektovat v†souladu se zákonem Ë. 266/1994 Sb. o dráhách (§4, 4a, 8, 9 a následující).
V†novÏ vymezen˝ch rozvojov˝ch Ëi p¯estavbov˝ch lokalitách v†ochranném pásmu dráhy (lokalita 3)
poûadujeme stanovit funkce, pro které jsou p¯edepsány hygienické hlukové limity, jako podmíneËnÏ
p¯ípustné. Podmínka bude znít, ûe v†územním, resp. stavebním ¯ízení, bude prokázáno nep¯ekroËení
maximální p¯ípustné hladiny hluku v†chránÏn˝ch vnit¯ních i venkovních prostorech staveb a venkovních
prostorech. P¯ípadná protihluková opat¯ení musí b˝t realizována investory v†tÏchto lokalitách mimo
pozemky dotËené ûelezniËní tratÏ.
K†návrhu územního plánu HORNÍ BEÿKOVICE nemáme z†hlediska námi sledované dopravní sítÏ
dalöích p¯ipomínek.
Vyhodnocení: p¯ipomínce se vyhovuje.
Od˘vodnÏní: p¯ipomínka je respektována a zapracována do v˝sledné verze návrhu, ale tak aby
podmínka v˝stavby nebyla správní, n˝brû vÏcná.
»eské dráhy ze dne 4.8.2011, Ë.j. 10832/2011/O31
Stanovisko: »eské dráhy, a.s., (I» 70994226) nejsou návrhem ÚP Horní Be¯kovice dotËeny.
P¯edmÏtné k.ú. Horní Be¯kovice, dotËené návrhem ÚP Horní Be¯kovice, se nachází mimo souËasné i
v˝hledové územní zájmy »esk˝ch drah, a.s.
Nemovitosti a za¯ízení ve vlastnictví »esk˝ch drah, a.s., které se nacházejí na sousedním k.ú.
Spomyöl, nejsou v†bezprost¯edním vlivu a dosahu p¯edmÏtného návrhu ÚP Horní Be¯kovice.
Vyhodnocení: vyjád¯ení bez p¯ipomínek vzato na vÏdomí.
Od˘vodnÏní: v†souladu s §53 SZ po¯izovatel vyhodnotil p¯ipomínku, p¯ipomínka bez p¯ipomínek tj.
konstatovaní, ûe nemovitosti a za¯ízení ve vlastnictví »esk˝ch drah nejsou dotËeny návrhem územního
plánu lze vzít pouze na vÏdomí.
Národní památkov˝ ústav úst¯ední pracoviötÏ ze dne 24.8.2011, Ë.j. NPÚ-302/5806/2011, MÏÚ
Roudnice nad Labem Ë.j. 59589 ze dne 29.8.2011
A. Plochy p¯estavby
Plocha P2 - plochy obËanského vybavení - komerËní za¯ízení (OK)
Navrhovaná v˝öka - max. 3 nadzemní podlaûí.
Navrhovanou v˝ökou budoucí moûné zástavby doporuËujeme sníûit max. 2 nadzemní podlaûí.
Plocha P3 - plochy obËanského vybavení (OV)
Jedná se o rozöí¯ení stávajícího areálu základní ökoly (p¯edpoklad umístÏní sportovních pot¯eb a
za¯ízení, p¯ípadnÏ hospodá¯ského zázemí ökoly).
NedoporuËujeme stavby objemnÏjöího charakteru.
Dominantním objektem v†této Ëásti obce by i nadále vedle budovy zámeËku mÏla z˘stat budova
základní ökoly.
Plocha P4 - plochy obËanského vybavení - komerËní za¯ízení (OK)
NedoporuËujeme stavby objemnÏjöího charakteru. Navrhovanou v˝öku budoucí moûné zástavby
doporuËujeme sníûit na max. 2 nadzemní podlaûí.
B. Plochy zastavitelné
Plocha Z2 - plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
Jedná se o návrh rozöí¯ení stávajícího areálu léËebny.
Navrhovaná v˝öka - max. 4 nadzemní podlaûí.
Navrhovanou v˝öku budoucí moûné zástavby doporuËujeme sníûit na max. 3 nadzemní podlaûí.
Z†hlediska péËe o archeologické dÏdictví v†textové Ëásti územního plánu poûadujeme v†kapitole b.
3) Ochrana hodnot vypl˝vajících z†historického a urbanistického v˝voje nahradit odstavec „Orgány
památkové péËe jsou, vzhledem k†charakteru ¯eöeného území oprávnÏny poûadovat, aby vybrané stavby
v†¯eöeném území probíhaly za odborného archeologického dohledu“, následujícím odstavcem: Z†hlediska
ochrany archeologického dÏdictví bude p¯i vöech stavbách zasahujících do území s†archeologick˝mi nálezy
(tj. na celém území obce) postupováno v†souladu s†platnou legislativou.
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K†ostatním plochám posuzovaného návrhu Územního plánu Horní Be¯kovice nemáme zásadní
p¯ipomínky.
Vyhodnocení: p¯ipomínce je ËásteËnÏ vyhovÏno.
Od˘vodnÏní: návrh byl upraven a po¯izovatel s†dotËen˝m orgánem dohodl, ûe ve v˝öe
jmenovan˝ch plochách nebude uvádÏna v˝öková regulace, tuto regulaci bude posuzovat dotËen˝ orgán
aû p¯i navazujících ¯ízeních.
Agentura ochrany p¯írody a krajiny »eské republiky ze dne 29.8.2011, Ë.j. 00565/ULB/2011, OMRM/
59616/2011
Stanovisko: K†uvedenému návrhu územního plánu nemáme p¯ipomínky.
Vyhodnocení: vyjád¯ení bez p¯ipomínek vzato na vÏdomí.
Od˘vodnÏní: v†souladu s §53 SZ po¯izovatel vyhodnotil p¯ipomínku, p¯ipomínka bez p¯ipomínek
lze vzít pouze na vÏdomí.
Správa ûelezniËní dopravní cesty, státní organizace ze dne 5.9.2011, Ë.j. 41565/11-OST, MÏÚ
Roudnice nad Labem ze dne 12.9.2011, Ë.j. 62589
Stanovisko: ÿeöen˝m katastrálním územím je vedena jednokolejná neelektrifikovaná ûelezniËní traù
Ëíslo 095 VraÚany-Zlonice. P¯i k¯íûení a soubÏhu komunikace, inûen˝rsk˝ch sítí Ëi vedení se ûeleznicí, p¯i
v˝sadbÏ zelenÏ apod. poûadujeme respektovat vyhláöku Ë. 177/1995 Sb. - stavební a technick˝ ¯ád drah
v†platném znÏní.
V†novÏ vymezen˝ch rozvojov˝ch Ëi p¯estavbov˝ch lokalitách v†ochranném pásmu dráhy
poûadujeme za¯adit objekty a za¯ízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkËního
vyuûití podmíneËnÏ p¯ípustného.
Vyhodnocení: p¯ipomínce se ËásteËnÏ vyhovuje.
Od˘vodnÏní: podmínka nep¯ekroËení hlukov˝ch hodnot a realizace protihlukov˝ch opat¯ení
v†ochranném pásmu dráhy je dána jako podmínka pouze u lokalit, kter˝ch se skuteËnÏ dot˝ká tedy u
lokalit Z3, Z5 a Z6 není stanovena pro celé funkËní vyuûití ploch bydlení tj. p¯ipomínka byla za¯azena do
kapitoly urbanistická koncepce, kde jsou dány podmínky k†jednotliv˝m plochám p¯estavby a
k†zastaviteln˝m plochám a je koncipována jako vÏcná nikoliv procesní.
K†návrhu upravenému pro ¯ízení o územním plánu ûádné p¯ipomínky podány nebyly.
17)

Údaje o poËtu list˘ od˘vodnÏní územního plánu a poËtu v˝kres˘
Textová Ëást Od˘vodnÏní ÚP Horní Be¯kovice má 57 Ëíslovan˝ch stran, titulní list a 4 neËíslované
strany (údaje o po¯izovateli a projektantovi, obsah a dalöí).
Grafická Ëást Od˘vodnÏní ÚP Horní Be¯kovice má 3 v˝kresy (4. KOORDINA»NÍ V›KRES, 5. V›KRES
äIRäÍCH VZTAHŸ, 6. V›KRES PÿEDPOKLÁDAN›CH ZÁBORŸ PŸDNÍHO FONDU) o rozmÏru 59,4/126 cm
nebo 59,4/84 cm.
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Pouûité zkratky :
BPEJ
»D
»KA
»OV
»SN
»SOV
DN
DP
DSP
DÚR
EVL
GIS
CHLÚ
KN
KPÚ
LBC
LBK
MMR
MéP
NPÚ
NRBK
OP
ORP
PUPFL
PÚR »R
RBC
RD
RBK
STL
TI
TS
ÚAP
ÚP
ÚPD
VKP
VN
VPO
VPS
VRT
VTL
ZPF
ZÚR ÚK

bonitovaná p˘dnÏ ekologická jednotka
»eské dráhy
»eská komora architekt˘
Ëistírna odpadních vod
Ëeská státní norma
Ëerpací stanice odpadních vod
vnit¯ní pr˘mÏr potrubí
dob˝vací prostor
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro územní rozhodnutí
evropsky v˝znamná lokalita (soustava Natura 2000)
geografick˝ informaËní systém
chránÏné loûiskové území
katastr nemovitostí
komplexní pozemkové úpravy
lokální biocentrum ÚSES
lokální biokoridor ÚSES
Ministerstvo pro místní rozvoj »eské republiky
Ministerstvo ûivotního prost¯edí »eské republiky
Národní památkov˝ ústav
nadregionální biokoridor
ochranné pásmo
obec s†rozöí¯enou p˘sobností
pozemky urËené k plnÏní funkce lesa
Politika územního rozvoje »eské republiky
regionální biocentrum
rodinn˝ d˘m / rodinné domy
regionální biokoridor
st¯edotlak˝ plynovod
technická infrastruktura
transformaËní stanice
územnÏ analytické podklady
územní plán
územnÏ plánovací dokumentace
v˝znamn˝ krajinn˝ prvek
vysoké napÏtí
ve¯ejnÏ prospÏöné opat¯ení
ve¯ejnÏ prospÏöná stavba
vysokorychlostní traù
vysokotlak˝ plynovod
zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
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